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 מסעות במקורות
 תיאור יחידות הלימוד

 מבוגרים:

 דורות: מסע משפחתי

הוביל ללידת עם, המכונה בני ישראל. נבחן את האופן שבו נפרדו דרכי  –מסע משפחתי של שלושה דורות: אברהם, יצחק, ויעקב 
 .דורי זה-האבות, כיצד הם קשרו את חייהם באדמת ארץ ישראל, ונבדוק את המשמעויות של מסע בין

 יונה: סיפורי מסעות

במסע לספר יונה נעקוב אחרי המסעות של כמה מן הדמויות הפחות מוכרות בסיפור זה. נבחן בקריאה צמודה פרשנות ספרותית 
 ויצירתית של הטקסט. 

 נודע-מסע אל הלא

שמעויות של מסע והלך. נבחן את המ –לך!" -מה משמעותו של מסע אל יעד לא נודע? נפגוש את אברם (אברהם) שנצטווה "לך
 והתקדמות אל יעד לא נודע הטמונות בקטע מקראי זה.

 המסע אל השם

התקוות שתלו בנו הורינו, והשאיפות שלנו  –שמו של אדם הוא משמעותי, ונושא בחובו הבטחה ואתגר. השמות שלנו משקפים שאיפות 
חרי מסען המקביל של דמויות מספר מן התקופה מעצמנו. נעיין בשינוי שעוברות דמויות מקראיות כאשר שמם משתנה, ונעקוב א

 המודרנית.

 עם נודד

כיצד יכול עם לשרוד כעם כאשר הוא אינו על אדמתו שלו? נבחן את האופן שבו חוויית הגלות עיצב את העם היהודי, מתקופת המקרא 
 ועד לימינו.

 סיפורים בדרך

מסביבנו. אם כן, אין זה מפתיע שהמסע הוא מטאפורה לחיים ה את האופקים ומעניקה תובנות חדשות לעולם שביציאה למסע מרחי
 עצמם. נעיין בטקסטים המספרים על מסעות ודרכים, ונבחן את האופן שבו הסיפורים העתיקים הללו עשויים להדריך ולכוון גם אותנו. 

 לתלמידי יסודי וחטיבת ביניים:

 (חטיבת ביניים)מסע עם יונה 

, ולחוות את המסע המופלא שלו, כיצד היינו מרגישים? נצלול לעומק הסיפור של יונה, ונפגוש שם כמה לו היינו יכולים לפגוש את יונה
 דמויות נוספות, דרכן נלמד כיצד המסע של איש אחד עשוי להשפיע על הסובבים אותו. 

 (יסודי)מסע אל השם שלי 

ם מספרים לנו על העבר ונושאים בחובם שאיפות מאיפה מגיע השם שלך? על פי המסורת היהודית לשמות יש משמעות מיוחדת. ה
 לעתיד. נעקוב אחרי המסע של שמותינו, ונברר מה מסע זה עשוי לספר לנו על עצמנו. 

  לדיון נוסף:

 אילנות יוחסין ורקע משפחתי
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 דורות: מסע משפחתי 
 עם דני דרשלר עליזה ספרלינג

 דקות) 10(הקדמה 

 !תברוכים הבאים ליום העולמי ללימוד יהדו

במסעותיהם. נעיין באופן שבו  לא ללכת, היום נעקוב אחר המסע של שלושת האבות, אברהם, יצחק, ויעקב, שמצווים לאן ללכת, ולאן
נפרדות דרכיהם של אבות ובנים, ובקשר של כל אחד מהם עם ארץ ישראל. מהלך חייהם של אבות האומה והדורות שבהם פעלו השפיעו 

 דורי המרתק הזה. -והרחוק; נעמיק ונבחן את המשמעויות העולות מן הסיפור הבין באופן ניכר על העתיד הקרוב

 נתחיל עם אברהם אבינו, וההבטחה האלוקית הנוגעת לצאצאיו.

 שאברהם נקרא בראשיתו אברם.  אפשר להעיר לפי הצורך: למנחההערה 

 .1> הקריאו בקול את מקור 

 .טז-בראשית טו, יב :1מקור 

י  ה ַעלַהֶשֶמׁשֶ֙ ַוְיִה֤ ֣לָ ה ָנֽפְ ֵּד֖מָ ע ִּכי  ָל֔בֹוא ְוַתְרְ ם ָי֨דֹעַ ֵּתַד֜ ָר֗ אֶמר ְלַאְבְ ֹ֣ יו׃ ַוּי ֶלת ָעֽלָ ה ֹנ֥פֶ ָ ה ְגדלֹ֖ ה ֲחֵׁש֥כָ ם ְוִהֵּנ֥ה ֵאי֛מָ ָר֑ ֶר֙ץ  ַאְבְ ֲע֗� ְּבֶא֙ ֶי֣ה ַזְרְ ֣גֵר ׀ ִיְהְ
ּ֥בַע ֵמ֖א  ם ַאְרְ ֑ ֲעָב֖דּום ְוִעּ֣נּו אֹתָ ם ַוֽ ֲחֵרי ֹות ָׁשָנֽה׃ ְוַג֧ם ֶאת֣לֹא ָלֶה֔ ִכי ְוַאֽ ן ָאֹנ֑ דּו ָּד֣ ר ַיֽעֲֹב֖ ה ָּת֥בֹוא ֶאל ַהּ֛גֹוי ֲאׁ֥שֶ ֥כֻׁש ָּגֽדֹול׃ ְוַאָּת֛ ֖אּו ִּבְרְ י�  ֥כֵן ֵיֽצְ ֖ ֲאבֹתֶ

ה׃ ְו֥דֹור ְרִבי֖עִי ָיׁ֣שּובּו ֑הֵָּנה כּ֧יִ ֽלאֹ  ה טֹוֽבָ י ַעדָׁשלֵ  ְּבָׁש֑לֹום ִּתָּק֖בֵר ְּבֵׂשי֥בָ ִ מֹר֖  ּה׃ ֵהֽנָ ֛ם ֲעֹון ָהֽאֱ

 > שאלו:

 מסוים אודות ילדיו ונכדיו? מסר מה מבשר אלוקים לאברם לגבי צאצאיו? האם הוא מקבל  .1
 מדוע לדעתכם אברם מתבשר שהוא עצמו לא יזכה לחוות את אותו העתיד? .2
של דבר לארץ כנען. מה ערך המידע לגבי בקטע מתואר שצאצאיו של אברם יהיו גרים ועבדים בארץ לא להם, אך ישובו בסופו  .3

 שני שלבים אלה של המסע העתידי של צאצאי אברם? 

אנו מכירים את האירועים העתידיים המתוארים בקטע, הלקוח מתוך "ברית בין הבתרים". נבואה זו תתגשם כאשר צאצאי אברם ירדו 
 לארץ אבותיהם, ארץ ישראל.  למצרים וישועבדו שם, ומאוחר יותר, כאשר יצאו ממצרים ויתחילו במסע

 דקות) 15( בארץ מולדתוֵּגר יצחק,  :חלק ראשון

 התורה מתארת באופן ארוך ומפורט את מאורעות חייהם של אברהם "בארץ לא להם."את צאצאיו של אברהם כגרים מתאר  1מקור 
יך בדרכו של אביו אברהם. למעשה, רבים מן ויעקב, אבל יצחק לא זוכה לפירוט רב. נראה שחייו של יצחק היו במידה רבה מאמץ להמש

האירועים שכן מתוארים בחייו של יצחק נראים כהד לסיפורי אברהם. ואף על פי כן, בשונה מאברהם שעזב את ארץ כנען וירד למצרים 
 ה מצווה את יצחק לא לעזוב את ארץ כנען. בשנות הרעב, הקב"

 :2> בקשו מאחד המשתתפים להקריא בקול את מקור 

 .ו-בראשית כו, א :2ור מק

ק ֶאל ֶל� ִיְצָח֛ ם ַוֵּי֧ י ַאְבָרָה֑ ר ָהָי֖ה ִּביֵמ֣ ב ָהִראׁ֔שֹון ֲאֶׁש֥ ֶרץ ִמְּלַב֙ד ָהָרָע֣ י ָרָע֙ב ָּבָא֔ ֶל� ַוְיִה֤ ֶל� ֶמֽ אֶמר ַאל ֲאִביֶּמ֥ ֹ֖ א ֵאָלי֙ו ה' ַוּי ָרה׃ ַוֵּיָר֤ ים ְּגָרֽ  ְּפִלְׁשִּת֖
ן ָּבָא֔  ְיָמה ְׁשֹכ֣ ד ִמְצָר֑ יֵּתֵר֣ ָּך ִּכֽ ְהֶי֥ה ִעְּמ֖� ַוֲאָבְרֶכ֑ את ְוֶאֽ ֹ֔ ֶרץ ַהּז י�׃ ּ֚גּור ָּבָא֣ ר ֵאֶלֽ ר ֹאַמ֥ ֹמִת֙י ֶאת ָּכל ְל֣� ּֽוְלַזְרֲע֗� ֶאֵּת֙ן ֶאת ֶרץ ֲאֶׁש֖ ל ַוֲהִקֽ ת ָהֵא֔ ֲאָרֹצ֣  ָהֽ

ת י ֶאֽ י�׃ ְוִהְרֵּביִת֤ ם ָאִבֽ ְעִּתי ְלַאְבָרָה֥ ר ִנְׁשַּב֖ ה ֲאֶׁש֥ ת ָּכלַזְר  ַהְּׁשֻבָע֔ י ְלַזְרֲע֔� ֵא֥ ִים ְוָנַתִּת֣ י ַהָּׁשַמ֔ ל  ֲע֙� ְּככֹוְכֵב֣ ל ְוִהְתָּבֲר֣כּו ְבַזְרֲע֔� ֹּכ֖ ת ָהֵא֑ ָהֲאָרֹצ֖
ֶקב ֲאֶׁשר ֶרץ׃ ֵע֕ ֶׁשב יִ  ּגֹוֵי֥י ָהָאֽ י׃ ַוֵּי֥ י ְותֹוֹרָתֽ י ֻחּקֹוַת֥ י ִמְצֹוַת֖ י ַוִּיְׁשֹמ֙ר ִמְׁשַמְרִּת֔ ם ְּבֹקִל֑ ע ַאְבָרָה֖ ר׃ָׁשַמ֥ ק ִּבְגָרֽ  ְצָח֖

 > שאלו:

 מדוע הקב"ה מצווה את יצחק לא לעזוב את ארץ כנען? .1
הקטע מזכיר את הרעב שהיה בימי אברהם, לאור הרעב הנוכחי בזמנו של יצחק. האם ישנם אזכורים אחרים של אברהם  .2

 בקטע? כיצד האירועים בימי אביו עיצבו את יחסו של יצחק למגורים בארץ ולעזיבתה? 

להתברך למרות הרעב. אך לא ברור מדוע כל כך חשוב שיצחק  דאת ארץ כנען, ושהוא עתי בה מתגלה ליצחק ואומר לו שלא יעזוהקב"
ם. הספורנו, "לא יעזוב את גבולות הארץ. נעיין בשני הסברים של פרשנים שונים לעניין זה: הראשון של הספורנו, והשני של המלבי

בקירוב) היה רב, פרשן מקרא, פילוסוף ורופא. הוא נודע בזכות השילוב של פרשנות  1475-1550עובדיה בן יעקב ספורנו האיטלקי (
היה ם, מאיר לייבוש בן יחיאל מיכל וייזר, "חדשנית ומקורית עם פירושים מסורתיים של קודמיו, תוך נאמנות לטקסט המקורי. המלבי

 , ושימש כרב הראשי של העיר בוקרשט.19-פרשן מקרא במאה ה
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 בחברותא. 3-4המשתתפים ילמדו את מקורות > 

 .לימוד בחברותא הוא לימוד בזוגות. לימוד טקסט יחד עם אדם נוסף מאפשר שיתוף ברעיונות ותובנות במהלך העיון המשותף

 ספורנו, בראשית כו, ג: :3מקור 

הוא כי כבר נשבעתי לאברהם והטעם שאמרתי שתגור בארץ הזאת ובזה איטיב לך  .כי לך ולזרעך אתן והקימותי את השבועה
 לתת לו ולזרעו את הארץ הזאת ולפיכך בהיותך גר בה תהיה נשיא אלקים בתוכה ותקנה בה חזקה להורישה לזרעך:

 מלבים, בראשית כו, ג.  :4מקור 

עצמו כגר . הגרות שנתחייבת יהיה בארץ הזאת, כי הגרות יהיה או ע"י טלטול ממקום למקום, או ע"י מה שמחשיב גור בארץ הזאת
 בארץ אף שיושב במקום אחד קבוע, ותוכל לקיים גרות גם בארץ הזאת.

 > עיון בחברותא: 

 לפי הספורנו, כיצד מהווים מגורי יצחק בארץ קיום של ההבטחה האלוקית לאברהם? .1
 לפי המלבים, כיצד יכול להיות שיצחק הוא ֵּגר בארץ כנען? .2
 ק לאמץ את הגישות הללו בלי לצאת למסע פיסי? מהי הגישה של ֵּגר שנמצא במסע? כיצד יכול יצח .3

 > קבצו את המשתתפים ובקשו מהם לשתף את הקבוצה בתובנות מהלימוד בחברותא.

 דקות) 15( יעקב יורד למצרים :חלק שני

לארץ  יצחק. בעוד שיצחק מעולם לא עזב את ארץ כנען, יעקב מבלה את מיטב שנותיו מחוץ שונים בתכלית מחיי אביוחייו של יעקב 
אבותיו. כאשר יעקב מגלה שבנו האהוב יוסף עודנו בחיים ומשמש משנה למלך במצרים, הוא חייב להחליט אם להישאר בארץ כנען 

 ולהנהיג את בניו ושבטו, או לרדת למצרים ולראות את בנו האבוד הרחק מארץ מולדתו.

 .5> הקריאו בקול את מקור 

 ה. -בראשית מו, א :5מקור 

ָלה ַוּיֹאֶמר ַיֲעֹקב ַיֲעֹקב לֹו ַוָּיבֹא ְּבֵאָרה ָּׁשַבע ַוִּיְזַּבח ְזָבִחים ֵלא�ֵקי ָאִביו ִיְצָחק. ַוּיֹאֶמר ֱא�ִקים ְלִיְׂשָרֵאל ְּבַמְרֹאת ַהַּליְ -ֲאֶׁשר-ָרֵאל ְוָכלַוִּיַּסע ִיְׂש 
ָאֹנִכי ֵאֵרד ִעְּמ� ִמְצַרְיָמה ְוָאֹנִכי ַאַעְל�  ְלגֹוי ָּגדֹול ֲאִׂשיְמ� ָׁשם.-ִמְצַרְיָמה ִּכי ִּתיָרא ֵמְרָדה-ַוּיֹאֶמר ָאֹנִכי ָהֵקל ֱא�ֱקי ָאִבי� ַאל ַוּיֹאֶמר ִהֵּנִני.

-יֶהם ָּבֲעָגלֹות ֲאֶׁשרְנׁשֵ -ַטָּפם ְוֶאת-ַיֲעֹקב ֲאִביֶהם ְוֶאת-ִיְׂשָרֵאל ֶאת-ַוָּיָקם ַיֲעֹקב ִמְּבֵאר ָׁשַבע ַוִּיְׂשאּו ְבֵני ֵעיֶני�.-ָע�ה ְויֹוֵסף ָיִׁשית ָידֹו ַעל-ַגם
 ָׁשַלח ַּפְרֹעה ָלֵׂשאת ֹאתֹו. 

 השלימו את הטבלה הבאה ביחד עם קבוצת הלומדים. >

 

 ה)-יעקב (בראשית מו, א ו)-יצחק (בראשית כו, א טז)-אברהם (בראשית טו, יב 

האם הקב"ה מצווה עליו 
להישאר בארץ, או לעזוב 

 אותה?

   

מה מבטיח הקב"ה 
 איו?לצאצ

   

האם ישנה התייחסות 
לאבותיו? אם כן, באיזה 

 הקשר?

   

אילו היבטים נוספים של 
המסר האלוקי בולטים 

 בקטע?
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 :שאלו> 

 מה הייתה ההתלבטות של יעקב לגבי הירידה למצרים? מדוע זו החלטה מורכבת כל כך? .1
 סבו?לכיצד המסר האלוקי ליעקב דומה לזה שניתן לאביו ו .2
דגיש הטקסט שאלוקי יצחק הוא שמצווה את יעקב לרדת למצרים? האם הליכה בדרך אבות משמעותה תמיד מדוע לדעתכם מ .3

 לנסות להשיג את המטרות באותה הדרך?

בשונה מאביו יצחק, אותו ציווה הקב"ה להישאר בארץ כנען, יעקב מצטווה לרדת למצרים. הירידה למצרים מסמלת את תחילת השעבוד 
). על רקע הנבואה שניתנה לאביו יצחק, יעקב וודאי דאג מההשלכות של היציאה מן 1בין הבתרים (מקור  והסבל המתוארים בברית

הארץ; נוסף על כך, ייתכן שהוא הכיר את תוכן הנבואה שניתנה לאברהם, ושיעקב ידע שירידתו למצרים היא קיום של נבואה קשה זו, 
ם הסבר מדוע נדרש יעקב לרדת "של אברהם. בפירוש הבא, מציע המלבי ושמעשה זה מביא על זרעו את הפורענות שהובטחה לזרעו

 למצרים.

 מלבי"ם, בראשית מו, ג. :6מקור 

והוא מאמרנו בטעם גלות מצרים כי הוצרכו ישראל לרדת מצרימה אשר היה כור הברזל למען כהתוך כסף בתוך כור יותכו בעינוי 
 כי שם תהיה הכנת היותם גוי גדול כמדובר: ההוא ויצרפו ויתלבנו . . . ועל כן הוצרך יהיו שם

ועל . . . למה לא השלים יעקב הגרות בארץ כיצחק ויונח שקט על שמריו ובגולה לא ילך כי אם זרעו אחרי מות אביהם אמר אליו 
קומם ע"כ לו' אם אינך הולך עם זרעך הלא תאבד תקות גאולת בניך חלילה כי ישקעו בטומאת מצרים ואין מ "אנכי ארד עמך כו'"

 בל תשלוט בם טומאת מצרים. "כנשר יעיר קנו על גוזליו ירחף"צריך שכינה עמהם מחופפת עליהם 

 > שאלו: 

 מדוע יעקב לא יכול לחוות גרות בארץ כנען, כפי שחווה אביו יצחק? .1
 מדוע נדרש יעקב לרדת למצרים? .2
 באילו אופנים הלך יעקב בדרך אבותיו, ובאילו אופנים סטה ממנה?  .3
, מסייעים בעיצוב הדורות 6ם שקראנו במקור ". כיצד ההבטחה שניתנה שם, בשילוב עם דברי המלבי1ו שוב במקור עיינ .4

 הבאים של העם היהודי?

לכל אחד מן האבות מבטיח הקב"ה זרע רב, "לגוי גדול אשימך", "והרביתי את זרעך ככוכבי השמים". השכר המובטח לדורות העתידיים 
שאבותיו הם אברהם, יצחק ויעקב. כל האבות שומעים בקולו של הקב"ה, בין אם הוא אומר להם  לעם גדולשל המשפחה הוא להפוך 

  אבי העם היהודי, אביהם של בני ישראל. –להישאר בארץ או לצאת ממנה. בשכר שמיעה זו לדברו של הקב"ה, יעקב הופך ל"ישראל" 

 דקות) 12( מסע לאורך הדורות: חלק שלישי

ישראל שטינזלץ מציע מבט מעמיק יותר בשלושה דורות של אבות ובנים: אברהם, יצחק -שבו נעסוק היום, הרב עדין אבןבמקור האחרון 
ויעקב. הוא מצביע על האופן שבו ההישגים של כל אחד מן האבות מכוונים את בניהם לכיוונים שונים. הרב שטינזלץ מעודד אותנו להביט 

טיפוס של המשפחה ושל ההיסטוריה היהודית. הרב שטינזלץ -ס לכל אחת מן הדמויות כאל אבאל מעבר לאירועים המקומיים ולהתייח
 הוא אחד ההוגים המובילים של תקופתנו, והוא ידוע בעיקר בזכות פירושיו המקיפים לתלמוד ולתנ"ך, ועבודתו בתחום הקבלה. 

 .7> הקריאו בקול את מקור 

 ישראל שטינזלץ.-מקראיות, מאת הרב עדין אבןהדור השני", בתוך: דמויות  –"יצחק  :7 מקור

צחק היה פאסיבי; הוא הופעל על ידי אחרים, ללא יכולת אמתית ליזום. פעולותיו היו עמומות ומעורפלות, כאילו הן תגובה בלבד י
דע רק בתור בנו לא ברור וחד בפני עצמו. הוא הותיר רושם של ישות שאיננה, כמי שנו –לפעולתם של אחרים. אופיו כולו היה כהד 

 של אביו, ואביו של בנו. 

. הוא עשה את הדבר היחיד שנותר למצוא את מקומו בעולם שנשלט על ידי הגאונות של אביוזו הייתה הבעיה העיקרית של יצחק: 
 לו לעשות: הוא המשיך בדרך. 

ידו של הבן לייצב, ולא ליצור. או, כפי תפק... לפיכך, אין מייחסים לדור השני את אותן התכונות המרהיבות השובות את הדמיון. 
שמסופר בסיפור המקראי, עליהם לחפור את הבורות שחפרו אבותיהם לפניהם, שנסתמו לפני זמנם. האב חופר בארות ויוצר 

עובדות חדשות בשטח; הזמן, האויבים, וההרגל ממלאים באופן הדרגתי את הבורות בגרופת. תפקידו של הבן לחזור ולחפור 
 אותן הבארות, לשחרר את המים החיים ולאפשר להם לזרום בחופשיות. מחדש את 
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"אלה תולדות יצחק...  וההצהרהתפקידו של יצחק, אפילו אם הוא חסר פאר והדר או הרפתקנות וגבורה, הוא תפקיד חשוב ביותר. 
הם ויצחק, ועל אף המשמעות כה עמוקה עד כי למרות הפער בין עולמם של אבראברהם הוליד את יצחק" מכילה בתוכה 

יצחק אינו רק מצדיק את מעשיו של אברהם,  –שאברהם מיתמר על יצחק הן בעשייה והן בחשיבות מעשיו, אף על פי כן אחד הם 
 הישגיו של יצחק הם לא תרומה בלבד; בזכות יצחק, מתקיימים מעשיו של אברהם. אלא ממסד אותם לעד. על כן, 

יתו של יצחק: הוא נשאר תמיד יושב אוהלים... אפילו כאשר הוא מתפלל עבור עתיד בניו, הפאסיביות באה לידי ביטוי בכל הווי
 אשתו רבקה היא הפועלת. 

בהזדמנות זו שבה הוא מברך את בנו [יעקב], נראה שלבו של יצחק מעדיף את עשו, הבן שהפוך לו במהותו... העדפה זו של האב 
פחות קונפליקטים פנימיים שעשויים להשלים אלו את אלו. סיפור הברכות או ל –האוהב מצביעה על סתירות מסוימות ביצחק 

מבליט העדפה זו: האיש הפאסיבי והשמרני במהותו מגלה אהבה עמוקה כלפי הבן שהוא כל אשר הוא, כלומר אביו, אינו, ומעולם 
 לא היה.

יצחק... יצחק לא יכול לראות את  נראה אם כן כי לסיכום מעשה הברכות משמעות ברורה. היה זה יעקב שבהכרח יירש את
 הפוטנציאל בבנו יעקב, יושב האוהלים, שהוא רק העתק שלו עצמו. 

כמובן, המסקנה של יצחק הייתה מוטעית. הוא פשוט לא היה מסוגל לראות מעבר למציאות הגלויה לעין. היוזמה של יעקב שניסה 
יו הנרפה. זהו רמז למהותו של יעקב: הוא ייאבק בעזות עבור לקחת את הברכות בכוח היא הוכחה שהוא אינו העתק בלבד של אב

 המטרות שאותן הוא מחשיב. 

 ששימר את מסורת היוזמה והחדשנות. אפשר את החידוש שבמצב. הוא היה זה מעל כן, יעקב הוא זה ש

 > שאלו:

-ר שני". האם אתם מזהים אבטיפוס, בעוד שיצחק הוא "דו-הרב שטינזלץ מעיר שיש להתייחס את הדמויות של האבות כאל אב .1
 טיפוס כזה מהחוויה האישית שלכם? באילו אופנים הם דומים לכם? באילו אופנים הם שונים מכם?

מה לדעתכם היחס בין האופי של הדור הראשון, השני, והשלישי של אבות טיפוס אלה? הרב שטינזלץ מציין שיש תכונות  .2
רות עוברות בתורשה תמיד. האם אתם מסכימים או חולקים על עמדה זו? שעשויות להופיע רק בדור הבא, בעוד שתכונות אח

 מדוע?
הרב שטינזלץ כותב, "האב חופר בארות... תפקידו של הבן לחזור ולחפור מחדש את אותן הבארות". כיצד ההתנהגות של הדור  .3

  הראשון משפיעה על הדור השני והשלישי?

 דקות) 8( סיכום

ר אילו דרכים שבהן הלכו אבותינו שימשו גם את יקה משפחתית מסוגים שונים. במקור הבא נבראבות האומה משמשים מודל לדינמ
 בניהם ואת צאצאיהם לאורך ההיסטוריה היהודית. 

 .8> בקשו מאחד המשתתפים להקריא בקול את מקור 
 

 ישראל שטינזלץ.-: "למה ללמוד על דמויות מקראיות?", שיעור וידאו, הרב עדין אבן8מקור 

בנו אחריו. יש מי שחושב שהם דמויות בסיפור בלבד; אחרים עשויים לראות בהם אבות -טיפוס, וכך גם בנו ובן-ם הוא אבאברה
הביטוי "מעשה אבות סימן לבנים" (רמב"ן בפירושו לבראשית יב, ו) טיפוס בלבד, ולא לחשוב עליהם כעל אנשים פרטיים. 
מתקדמים ופועלים, ואנו הולכים אחריהם, בין אם נרצה  –בכל יוזמה  –דמים משמעותו: מעשי האבות הם סימני דרך לבניהם. הקו

מסוימת עוברת מדע, לדוגמא, או התנהגות. לעיתים ההתנהגות  –ובין אם לאו. הם פורצים את הדרך. הדבר נכון בכל תחום 
 –וכן בעלי ההשפעה בכל תחום  – פורצי הדרך בכל תחוםלטוב או לרע.  –בירושה עשרה דורות ויותר. הדברים חוזרים על עצמם 

ברגע שיש דרך, אנשים עתידים ללכת בה, אפילו בלי לשים לב. מעשיהם של אברהם וצאצאיו הופכים לסימן, יוצרים דרך מסוימת. 
 ואם לא לסימן, לכורח המציאות, ואנשים הולכים בעקבותיהם. 

 :> שאלו

 נמשכת לאורך ההיסטוריה היהודית? (ברית בין הבתרים). כיצד הברית 1חזרו וקראו אתל מקור  .1
לטוב או לרע". מה נוכל ללמוד על ההתנהגות שלנו ועל העתיד בכך  –הרב שטינזלץ כותב כי "הדברים חוזרים על עצמם  .2

 שנלמד על אותם אבות טיפוס? 
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 דורות: מסע משפחתי
 דף מקורות

 הקדמה

 טז-: בראשית טו, יב1מקור 

י  ה ַעלַהֶשֶמֶׁש֙ ָל֔בֹוא וַוְיִה֤ ֣לָ ה ָנֽפְ ֵּד֖מָ ַתְרְ ע ִּכי ְ ם ָי֨דֹעַ ֵּתַד֜ ָר֗ אֶמר ְלַאְבְ ֹ֣ יו׃ ַוּי ֶלת ָעֽלָ ה ֹנ֥פֶ ה ְגדלָֹ֖ ה ֲחֵׁש֥כָ ם ְוִהֵּנ֥ה ֵאי֛מָ ָר֑ ם  ַאְבְ ֶר֙ץ ֣לֹא ָלֶה֔ ֲע֗� ְּבֶא֙ ֶי֣ה ַזְרְ ֣גֵר ׀ ִיְהְ
ּ֥בַע ֵמ֖אֹות ָׁשָנהֽ  ם ַאְרְ ֑ ֲעָב֖דּום ְוִעּ֣נּו אֹתָ ֲחֵרי ׃ ְוַג֧ם ֶאתַוֽ ִכי ְוַאֽ ן ָאֹנ֑ דּו ָּד֣ ֹב֖ ר ַיֽעֲ ה ָּת֥בֹוא ֶאל ַהּ֛גֹוי ֲאׁ֥שֶ ֥כֻׁש ָּגֽדֹול׃ ְוַאָּת֛ ֖אּו ִּבְרְ ר  ֥כֵן ֵיֽצְ י� ְּבָׁש֑לֹום ִּתָּק֖בֵ ֖ ֲאבֹתֶ

ִ ֽלאֹ  י ָיׁ֣שּובּו ֑הֵָּנה כּי֧ ה׃ ְו֥דֹור ְרִבי֖עִ ה טֹוֽבָ י ַעדָׁשֵל֛ם ֲעֹון הָ  ְּבֵׂשי֥בָ ִ מֹר֖  ּה׃ ֵהֽנָ ֽאֱ

 יצחק, ֵּגר בארץ מולדתו: חלק ראשון

 ו.-: בראשית כו, א2מקור 

ק ֶאל ֶל� ִיְצָח֛ ם ַוֵּי֧ י ַאְבָרָה֑ ר ָהָי֖ה ִּביֵמ֣ ב ָהִראׁ֔שֹון ֲאֶׁש֥ ֶרץ ִמְּלַב֙ד ָהָרָע֣ י ָרָע֙ב ָּבָא֔ ֶל� ַוְיִה֤ ֶל� ֶמֽ א  ֲאִביֶּמ֥ ָרה׃ ַוֵּיָר֤ ים ְּגָרֽ אֶמר ַאלְּפִלְׁשִּת֖ ֹ֖ ד  ֵאָלי֙ו ה' ַוּי ֵּתֵר֣
י ָּך ִּכֽ ְהֶי֥ה ִעְּמ֖� ַוֲאָבְרֶכ֑ את ְוֶאֽ ֹ֔ ֶרץ ַהּז י�׃ ּ֚גּור ָּבָא֣ ר ֵאֶלֽ ר ֹאַמ֥ ֶרץ ֲאֶׁש֖ ן ָּבָא֔ ְיָמה ְׁשֹכ֣ ֹמִת֙י ֶאת ָּכל ְל֣� ּֽוְלַזְרֲע֗� ֶאֵּת֙ן ֶאת ִמְצָר֑ ל ַוֲהִקֽ ת ָהֵא֔ ֲאָרֹצ֣ ה  ָהֽ ַהְּׁשֻבָע֔

ר נִ  תֲאֶׁש֥ י ֶאֽ י�׃ ְוִהְרֵּביִת֤ ם ָאִבֽ ְעִּתי ְלַאְבָרָה֥ ת ָּכל ְׁשַּב֖ י ְלַזְרֲע֔� ֵא֥ ִים ְוָנַתִּת֣ י ַהָּׁשַמ֔ ת הָ  ַזְרֲע֙� ְּככֹוְכֵב֣ ֶקב קֵ ָהֲאָרֹצ֖ ֶרץ׃ ֵע֕ ל ּגֹוֵי֥י ָהָאֽ ל ְוִהְתָּבֲר֣כּו ְבַזְרֲע֔� ֹּכ֖
י ַוִּיְׁשֹמ֙ר ִמְׁש  ֲאֶׁשר ם ְּבֹקִל֑ ע ַאְבָרָה֖ ר׃ָׁשַמ֥ ק ִּבְגָרֽ י׃ ַוֵּיֶׁ֥שב ִיְצָח֖ י ְותֹוֹרָתֽ י ֻחּקֹוַת֥ י ִמְצֹוַת֖  ַמְרִּת֔

 : ספורנו, בראשית כו, ג.3מקור 

והטעם שאמרתי שתגור בארץ הזאת ובזה איטיב לך הוא כי כבר נשבעתי לאברהם לתת לו  .כי לך ולזרעך אתן והקימותי את השבועה
 בה תהיה נשיא אלקים בתוכה ותקנה בה חזקה להורישה לזרעך: ולזרעו את הארץ הזאת ולפיכך בהיותך גר

 : מלבים, בראשית כו, ג.4מקור 

הגרות שנתחייבת יהיה בארץ הזאת, כי הגרות יהיה או ע"י טלטול ממקום למקום, או ע"י מה שמחשיב עצמו כגר  גור בארץ הזאת.
 בארץ אף שיושב במקום אחד קבוע, ותוכל לקיים גרות גם בארץ הזאת.

 חלק שני: יעקב יורד למצרים

 ה.-: בראשית לו, א5מקור 

ָלה ַוּיֹאֶמר ַיֲעֹקב ַיֲעֹקב ַוּיֹאֶמר לֹו ַוָּיבֹא ְּבֵאָרה ָּׁשַבע ַוִּיְזַּבח ְזָבִחים ֵלא�ֵקי ָאִביו ִיְצָחק. ַוּיֹאֶמר ֱא�ִקים ְלִיְׂשָרֵאל ְּבַמְרֹאת ַהַּליְ -ֲאֶׁשר-ַוִּיַּסע ִיְׂשָרֵאל ְוָכל
ָע�ה ְויֹוֵסף -ָאֹנִכי ֵאֵרד ִעְּמ� ִמְצַרְיָמה ְוָאֹנִכי ַאַעְל� ַגם ְלגֹוי ָּגדֹול ֲאִׂשיְמ� ָׁשם.-ִּתיָרא ֵמְרָדה ִמְצַרְיָמה ִּכי-ַוּיֹאֶמר ָאֹנִכי ָהֵקל ֱא�ֱקי ָאִבי� ַאל ִני.ִהּנֵ 

ָׁשַלח ַּפְרֹעה ָלֵׂשאת -ְנֵׁשיֶהם ָּבֲעָגלֹות ֲאֶׁשר-ַטָּפם ְוֶאת-ַיֲעֹקב ֲאִביֶהם ְוֶאת-ִיְׂשָרֵאל ֶאת-ּו ְבֵניַוָּיָקם ַיֲעֹקב ִמְּבֵאר ָׁשַבע ַוִּיְׂשא ֵעיֶני�.-ָיִׁשית ָידֹו ַעל
 ֹאתֹו. 

 

 : מלבים, בראשית לו, ג.6מקור 

עינוי ההוא והוא מאמרנו בטעם גלות מצרים כי הוצרכו ישראל לרדת מצרימה אשר היה כור הברזל למען כהתוך כסף בתוך כור יותכו ב
 ויצרפו ויתלבנו . . . ועל כן הוצרך יהיו שם כי שם תהיה הכנת היותם גוי גדול כמדובר:

ועל . . . למה לא השלים יעקב הגרות בארץ כיצחק ויונח שקט על שמריו ובגולה לא ילך כי אם זרעו אחרי מות אביהם אמר אליו אנכי 
תקות גאולת בניך חלילה כי ישקעו בטומאת מצרים ואין מקומם ע"כ צריך שכינה ארד עמך כו' לו' אם אינך הולך עם זרעך הלא תאבד 

 עמהם מחופפת עליהם כנשר יעיר קנו על גוזליו ירחף בל תשלוט בם טומאת מצרים.
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 : מסע לאורך הדורותחלק שלישי

 ישראל שטינזלץ.-הדור השני", בתוך: דמויות מקראיות, מאת הרב עדין אבן –"יצחק  :7 מקור

ק היה פאסיבי; הוא הופעל על ידי אחרים, ללא יכולת אמתית ליזום. פעולותיו היו עמומות ומעורפלות, כאילו הן תגובה בלבד יצח
לא ברור וחד בפני עצמו. הוא הותיר רושם של ישות שאיננה, כמי שנודע רק בתור בנו של  –לפעולתם של אחרים. אופיו כולו היה כהד 

 אביו, ואביו של בנו. 

יתה הבעיה העיקרית של יצחק: למצוא את מקומו בעולם שנשלט על ידי הגאונות של אביו. הוא עשה את הדבר היחיד שנותר לו זו הי
 לעשות: הוא המשיך בדרך. 

... לפיכך, אין מייחסים לדור השני את אותן התכונות המרהיבות השובות את הדמיון. תפקידו של הבן לייצב, ולא ליצור. או, כפי שמסופר 
בסיפור המקראי, עליהם לחפור את הבורות שחפרו אבותיהם לפניהם, שנסתמו לפני זמנם. האב חופר בארות ויוצר עובדות חדשות 

בשטח; הזמן, האויבים, וההרגל ממלאים באופן הדרגתי את הבורות בגרופת. תפקידו של הבן לחזור ולחפור מחדש את אותן הבארות, 
 לזרום בחופשיות. לשחרר את המים החיים ולאפשר להם 

תפקידו של יצחק, אפילו אם הוא חסר פאר והדר או הרפתקנות וגבורה, הוא תפקיד חשוב ביותר. וההצהרה "אלה תולדות יצחק... 
אברהם הוליד את יצחק" מכילה בתוכה המשמעות כה עמוקה עד כי למרות הפער בין עולמם של אברהם ויצחק, ועל אף שאברהם 

יצחק אינו רק מצדיק את מעשיו של אברהם, אלא ממסד אותם  –ייה והן בחשיבות מעשיו, אף על פי כן אחד הם מיתמר על יצחק הן בעש
 לעד. על כן, הישגיו של יצחק הם לא תרומה בלבד; בזכות יצחק, מתקיימים מעשיו של אברהם. 

ילו כאשר הוא מתפלל עבור עתיד בניו, אשתו הפאסיביות באה לידי ביטוי בכל הווייתו של יצחק: הוא נשאר תמיד יושב אוהלים... אפ
 רבקה היא הפועלת. 

בהזדמנות זו שבה הוא מברך את בנו [יעקב], נראה שלבו של יצחק מעדיף את עשו, הבן שהפוך לו במהותו... העדפה זו של האב 
ת אלו. סיפור הברכות מבליט או לפחות קונפליקטים פנימיים שעשויים להשלים אלו א –האוהב מצביעה על סתירות מסוימות ביצחק 

 העדפה זו: האיש הפאסיבי והשמרני במהותו מגלה אהבה עמוקה כלפי הבן שהוא כל אשר הוא, כלומר אביו, אינו, ומעולם לא היה.

נראה אם כן כי לסיכום מעשה הברכות משמעות ברורה. היה זה יעקב שבהכרח יירש את יצחק... יצחק לא יכול לראות את הפוטנציאל 
 ו יעקב, יושב האוהלים, שהוא רק העתק שלו עצמו. בבנ

כמובן, המסקנה של יצחק הייתה מוטעית. הוא פשוט לא היה מסוגל לראות מעבר למציאות הגלויה לעין. היוזמה של יעקב שניסה לקחת 
בעזות עבור המטרות את הברכות בכוח היא הוכחה שהוא אינו העתק בלבד של אביו הנרפה. זהו רמז למהותו של יעקב: הוא ייאבק 

 שאותן הוא מחשיב. 

 על כן, יעקב הוא זה שאפשר את החידוש שבמצב. הוא היה זה ששימר את מסורת היוזמה והחדשנות. 
 

  סיכום

 ישראל שטינזלץ.-: "למה ללמוד על דמויות מקראיות?", שיעור וידאו, הרב עדין אבן8מקור 

יש מי שחושב שהם דמויות בסיפור בלבד; אחרים עשויים לראות בהם אבות טיפוס  בנו אחריו.-טיפוס, וכך גם בנו ובן-אברהם הוא אב
בלבד, ולא לחשוב עליהם כעל אנשים פרטיים. הביטוי "מעשה אבות סימן לבנים" (רמב"ן בפירושו לבראשית יב, ו) משמעותו: מעשי 

הולכים אחריהם, בין אם נרצה ובין אם לאו. הם פורצים מתקדמים ופועלים, ואנו  –בכל יוזמה  –האבות הם סימני דרך לבניהם. הקודמים 
מדע, לדוגמא, או התנהגות. לעיתים ההתנהגות מסוימת עוברת בירושה עשרה דורות ויותר. הדברים  –את הדרך. הדבר נכון בכל תחום 

מסוימת. ברגע שיש דרך, יוצרים דרך  –וכן בעלי ההשפעה בכל תחום  –לטוב או לרע. פורצי הדרך בכל תחום  –חוזרים על עצמם 
אנשים עתידים ללכת בה, אפילו בלי לשים לב. מעשיהם של אברהם וצאצאיו הופכים לסימן, ואם לא לסימן, לכורח המציאות, ואנשים 

 .הולכים בעקבותיהם
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 יונה: סיפורי מסעות
 עיבוד של יחידה ברוסית מאת דנה פולבר

 )דקות 3( הקדמה

ר המסעות הפחות מוכרים של יונה, במקום בנושא התשובה, שבו מתמקדים בדרך כלל בלימוד עוקבת אחיחידה זו : למנחההערה 
הטקסט, בייחוד סביב יום הכיפורים שבו נקרא הספר בבית הכנסת. אפשר גם לכלול את התשובה של יונה ושל אנשי נינוה בדיון. 

, או את 4דקות יש להשמיט את חלק  60ליחידה בת דקות אם יש צורך.  60דקות, או של  75היחידה ניתנת להעברה במסגרת של 
יחידה זו מספקת הזדמנות לפרשנות של ספר יונה דרך הסיפור האישי, בין אם הסיפור הוא הפעילות האמנותית המוצעת בסיום היחידה. 

 רצוי לבחור את הנושא בהתאם לקהל היעד. של הגירה או תשובה או מסע רוחני. 

 ת!ללימוד יהדוברוכים הבאים ליום העולמי 

היום נצא למסע בעקבות יונה, שסיפורו ומסעו המדהימים וודאי מוכרים לכם. אך היום נעקוב אחר המסעות הפחות ידועים של יונה 
הנביא, ונתמקד בדמויות הפחות ידועות בספר יונה. נקרא ונלמד בפרשנים, נעיין ביצירות אמנות המתארות את הסיפור, ונמצא דרכים 

 ור מתוך החוויה האישית שלנו.להתחבר לסיפ

 וכיצד מסע אישי יכול להשפיע גם על אחרים.  –גשמיות ורוחניות  –הדמויות אותן נפגוש ידגמו כיצד סיפור אישי יכול לעטות צורות שונות 

 > הנחו את המשתתפים לדון בשאלות הבאות: 

 ה אתכם? חשבו על מסע שעברתם ששינה אתכם באיזשהו אופן. באילו אופנים הוא שינ .1
 האם המסע השפיע על האנשים שפגשתם לאורך הדרך?  .2

 חשבו על שאלות אלה במהלך הלימוד.

 

 דקות) 15(חלק ראשון: יונה בורח 

 נקרא ביחד את הפסוקים שפותחים את ספר יונה. 

 ד.-: יונה א, א1מקור 

 ְיִה֙י ְּדַבר � ֶאל יֹוָנ֥ה ֶבן ה' ֶאל ַוֽ ר׃ ֠קּום ֵל֧ י ֵלאֹמֽ יִנֽ  ֲאִמַּת֖ יָה ִּכֽ א ָעֶל֑ יר ַהְּגדֹוָל֖ה ּוְקָר֣ יָׁשה  יְנֵו֛ה ָהִע֥ ַח ַּתְרִׁש֔  ָקם יֹוָנ֙ה ִלְבֹר֣ י׃ַוָּי֤ ם ְלָפָנֽ ה ָרָעָת֖ ָעְלָת֥
 ֶרד ָּבּ֙ה ָל֤בֹוא עִ  ּה ַוֵּי֤ ן ְׂשָכָר֜ יׁש ַוִּיֵּת֨ ה ַתְרִׁש֗ א ָאִנָּי֣ה ׀ ָּבָא֣ ֶרד ָי֜פֹו ַוִּיְמָצ֥ יל ֽרּוחַ ָּמֶה֙ם ִמִּלְפֵנ֖י ה' ַוֵּי֨ ה' ֵהִט֤ י ה'׃ ַוֽ יָׁשה ִמִּלְפֵנ֖ ם  ְּגדֹוָל֙ה ֶאל ַּתְרִׁש֔ ַהָּי֔

ַער י ַסֽ ר׃ ַוְיִה֥ ה ְלִהָּׁשֵבֽ ה ִחְּׁשָב֖ ֳאִנָּי֔  ָּג֖דֹול ַּבָּי֑ם ְוָה֣

 :שאלו> 

ה ברח לנינוה, לנבא על חורבנם הקרב. אבל יונה בוחר לעלות על סיפון אנייה לתרשיש. מדוע יונהקב"ה שולח את יונה  .1
 משליחותו?

מתאר את בריחתו של יונה. באילו פעלים משתמש הכתוב כדי לתאר את בריחתו. כיצד הפעלים מתקשרים זה לזה,  'פסוק ג .2
 וכיצד הם מחיים את התנועה בפעולותיו של יונה?

 מה אפשר ללמוד על מצב הרוח של יונה מכל התנועתיות המתוארת בפסוקים? .3

 ר הסבר מעניין להחלטה של יונה לברוח. פרקי דרבי אליעזר הוא קובץ מדרשים ואגדות על התורה. המדרש בפרקי דרבי אליעזר מתא

 .2> בקשו מאחד המשתתפים להקריא בקול את מקור 

 : פרקי דרבי אליעזר י, א, "תולדות יונה".2מקור 

): "הּוא כה, יד ב עמדו דבריו, שנאמר (ים, ולמה ברח, אלא פעם ראשון שלחו להשיב את גבול ישראל ווקבחמישי ברח יונה מפני אל
 חםֵהִׁשיב ֶאת ְּגבּול ִיְׂשָרֵאל ִמְּלבֹוא ֲחָמת" וגו'. פעם שניה שלחו לירושלים להחריבה, כיון שעשו תשובה הקב"ה עשה כרוב חסדיו ונ

על הרעה ולא חרבה, והיו ישראל קוראין אותו נביא שקר. פעם ג' שלחו לנינוה, דן יונה דין בינו לבין עצמו, אמר: אני יודע שזה הגוי 
ובדי קרובי התשובה הם, עכשיו עושין תשובה והקב"ה שולח רוגזו על ישראל, ולא די שישראל קורין אותי נביא השקר אלא אף הע

  .כוכבים ומזלות
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 :אלוש> 

 , מהן שתי הסיבות שבגללן יונה החליט לברוח?2לפי מקור  .1
 מהן ההשלכות של נבואה שמתבררת כנבואת שקר?  .2
 לאור פירוש זה, האם אתם מזדהים עם ההחלטה של יונה לברוח? נמקו את תשובתכם. .3

לא נשמע לנביא, ולכן לא נענש, ומדרש, המלך בשמעשיו יובילו לחורבן.  ירושליםלהתריע בפני מלך לפי המדרש, יונה הנביא נשלח 
נתאמתה נבואתו של יונה. יונה נקרא בפי העם נביא שקר משום שנבואתו לא התקיימה, ולכן יונה לא היה מוכן להסתכן בנבואה נוספת 

 שלא תתקיים אם ישובו נינוה מדרכם הרעה. 

 יונה בורח, והקב"ה שולח סערה גדולה בים לאיים על יונה. 

 דקות) 15(המלחים חלק שני: מסע עם 

 מסבכת עוד יותר את המסע.  –המלחים  –נוכחותם של דמויות נוספות בספינה 

 . 3> בקשו מאחד המשתתפים להקריא בקול את מקור 

 טו-: יונה א, ה3מקור 

יׁש ֶאל  ִּיְזֲעקּ֮ו ִא֣ ים ַוֽ יְר֣אּו ַהַּמָּלִח֗ לּו ֶאת ַוִּיֽ אֳ  ֱא�ָהי֒ו ַוָּיִט֨ ר ָּבֽ ים ֲאֶׁש֤ ה ָיַר֙ד ֶאל ִנָּי֙ה ֶאלַהֵּכִל֜ ם ְויֹוָנ֗ ֲעֵליֶה֑ ל ֵמֽ ם ְלָהֵק֖ ב  ַהָּי֔ ה ַוִּיְׁשַּכ֖ י ַהְּסִפיָנ֔ ַיְרְּכֵת֣
אֶמר ֖לֹו ַמה ֹ֥ ל ַוּי ב ַהֹחֵב֔ ב ֵאָלי֙ו ַר֣ ם: ַוִּיְקַר֤ א ֶאל ַוֵּיָרַדֽ ם ֚קּום ְקָר֣ ֹ֥  ְּל֣� ִנְרָּד֑ נּו ְול ת ָהֱא�ִקים ָל֖ י ִיְתַעֵּׁש֧ יׁש ֶאלֱא�ֶקי� אּוַל֞ ד: ַוּיֹאְמ֞רּו ִא֣ הּו  א נֹאֵבֽ ֵרֵע֗

ל ַהּג לּ֙ו ּֽגֹוָר֔לֹות ַוִּיֹּפ֥ נּו ַוַּיִּפ֙ את ָל֑ ֹ֖ ה ַהּז י ָהָרָע֥ ה ְּבֶׁשְּלִמ֛  ְדָע֔ יָלה ֽגֹוָר֔לֹות ְוֵנ֣ ל ַעלְלכּ֙ו ְוַנִּפ֣ יו ַהִּגיָדה ֹוָר֖ ה: ַוּיֹאְמ֣רּו ֵאָל֔ ר ְלִמי יֹוָנֽ נּו ַּבֲאֶׁש֛ ה ָהָרָע֥  ָּנ֣א ָל֔
נּו ַמה את ָל֑ ֹ֖ י ַהּז � ְוֵאֽ ה ַאְרֶצ֔ ִין ָּת֔בֹוא ָמ֣ ִכי ְוֶאת ְּמַלאְכְּת֙� ּוֵמַא֣ י ָאֹנ֑ ם ִעְבִר֣ אֶמר ֲאֵליֶה֖ ֹ֥ ָּתה: ַוּי ם ָאֽ ה ַע֖ א ֲאֶׁשר ִמֶּז֥ י ָיֵר֔ ִי֙ם ֲאִנ֣ ה  ה' ֱא�ֵקי ַהָּׁשַמ֙ ָעָׂש֥

ֲאנָ  ַהָּי֖ם ְוֶאת ֶאת יְר֤אּו ָהֽ ה: ַוִּיֽ יו ַמהַהַּיָּבָׁשֽ ה ַוּיֹאְמ֥רּו ֵאָל֖ ה ְגדֹוָל֔ י ִׁשי֙ם ִיְרָא֣ יָת ִּכֽ את ָעִׂש֑ ֹ֣ י ּז ים ִּכֽ יד  ָיְד֣עּו ָהֲאָנִׁש֗ י ִהִּג֖ ַח ִּכ֥ י ה' ֣הּוא ֹבֵר֔ ִמִּלְפֵנ֤
ם: ַוּיֹאְמ֤רּו ֵאָלי֙ו ַמה � וְ  ָלֶהֽ י ַהָּי֖ם הֹוֵל֥ ינּו ִּכ֥ ָעֵל֑ ק ַהָּי֖ם ֵמֽ � ְוִיְׁשֹּת֥ ִני ֶאלַּנֲ֣עֶׂשה ָּל֔ ם ָׂש֙אּוִנ֙י ַוֲהִטיֻל֣ אֶמר ֲאֵליֶה֗ ֹ֣ ר: ַוּי ם  ֹסֵעֽ ֲעֵליֶכ֑ ק ַהָּי֖ם ֵמֽ ם ְוִיְׁשֹּת֥ ַהָּי֔

יב ֶאל ים ְלָהִׁש֛ ם: ַוַּיְחְּת֣רּו ָהֲאָנִׁש֗ ה ֲעֵליֶכֽ ַער ַהָּג֛דֹול ַהֶּז֖ י ַהַּס֧ י ְבֶׁשִּל֔ ִני ִּכ֣ ַע ָא֔ י יֹוֵד֣ לּו ִּכ֣  ִּכ֚ א ָיֹכ֑ ֹ֣ ה ְול ם: ַוִּיְקְר֨אּו ֶאלַהַּיָּבָׁש֖ ר ֲעֵליֶהֽ � ְוֹסֵע֖ ם הֹוֵל֥  י ַהָּי֔
ה ה' ַאל ה ְוַאל ה' ַוּיֹאְמ֗רּו ָאָּנ֤ יׁש ַהֶּז֔ ֶפׁ֙ש ָהִא֣ ה ְּבֶנ֙ י ָנ֣א נֹאְבָד֗ יא ִּכֽ ם ָנִק֑ ינּו ָּד֣ ן ָעֵל֖ יָת: ַוִּיְׂשאּ֙ו ֶאת ִּתֵּת֥ ְצָּת ָעִׂשֽ ר ָחַפ֖ ה ה' ַּכֲאֶׁש֥ ה ַוְיִטלֻ֖  ַאָּת֣ הּו יֹוָנ֔

ה ְגדֹוָל֖ה ֶאת ֶאל ים ִיְרָא֥ יְר֧אּו ָהֲאָנִׁש֛ ד ַהָּי֖ם ִמַּזְעּֽפֹו: ַוִּיֽ ְזְּבחּו ַהָּי֑ם ַוַּיֲעֹמ֥ ים: ה' ַוִּיֽ  ִּיְּד֖רּו ְנָדִרֽ ה' ַוֽ ַב֙ח ַלֽ  ֶז֙

 :שאלו> 

 מדוע יונה סירב לספר למלחים שהוא הסיבה מאחורי הסערה? .1
 ה לפני שזרקו את יונה לים? מדוע הם חיכו זמן רב כל כך? מה ניסו המלחים לעשות כדי להרגיע את הסער .2

את יונה אל הים, על אף הסכנה שבה  מהטלת, נשוב לפרקי דרבי אליעזר, ונקרא לפי פירוש זה כיצד המלחים מבקשים להימנע 4במקור 
 היו נתונים. 

 .4> קראו בקול את מקור 

 : פרקי דרבי אליעזר י, ו: "מעשה יונה"4מקור 

והו והטילוהו עד ארכובותיו ועמד הים מזעפו; לקחו אותו אצלם והים סוער עליהם; הטילוהו עד צוארו והעמיד הים מזעפו; מיד נטל
 ועוד העלו אותו אצלן והים הולך וסוער עליהם; הטילוהו כולו ומיד עמד הים מזעפו.

  :שאלו> 

 כיצד מתאר המדרש את השלכת יונה לים? .1
 העובדה שהמלחים מהססים להרוג את יונה על מנת להציל את עצמם? מדוע לדעתכם המדרש מדגיש את  .2
 האם אתם מבינים את הסיפור אחרת כאשר ממקדים אותו בהשפעה של יונה על חיי המלחים? כיצד ומדוע? .3

 המלחים כאשר הם ניצבים בפני ההחלטה להטיל את יונה לים. במקום להשליך אותו הםהמדרש מתמקד בפחד ובחוסר הביטחון של 
מורידים אותו לאט לתוך המים, קודם עד ארכובותיו (רגליו), וכאשר הסערה התחילה לשכוך, החזירו אותו. כאשר הסערה גוברת הם 
מנסים שנית, כל פעם קצת יותר, עד שהם מגלים שהדרך היחידה לעצור את הסערה לחלוטין היא להטיל את יונה כולו אל הים. בעוד 

 ביונה, יונה אינו מנסה להציל את עצמו; נראה שהוא מעדיף לטבוע מאשר להיכנע לרצון האלוקים.  שהמלחים מנסים להימנע מלפגוע
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 דקות) 15(חלק שלישי: המסע במעי הדגה 

שזה יהיה סופו של יונה; אבל יונה אינו טובע בים הזועף, אלא נבלע על ידי דג גדול. נשוב לספר יונה ונקרא את היינו עשויים לחשוב 
 , שם נפגוש דמויות נוספות שמסען נכרך במסעו של יונה. המשך הסיפור

 ב, יא. –: יונה ב, א 5מקור 

ג ָּג֔דֹול ִלְב֖�ַע ֶאת ן ה' ָּד֣ ה ֶאל ַוְיַמ֤ ל יֹוָנ֔ ה ֵליֽלֹות: ַוִּיְתַּפֵּל֣ ים ּוְׁש�ָׁש֥ ה ָיִמ֖ ג ְׁש�ָׁש֥ י ַהָּד֔ י יֹוָנ֙ה ִּבְמֵע֣ י הַ  יֹוָנ֑ה ַוְיִה֤ ה:ה' ֱא�ָקיו ִמְּמֵע֖  ָּדָגֽ
… 

א ֶאת ג ַוָּיֵק֥ אֶמר ה' ַלָּד֑ ֹ֥ ה: יֹוָנ֖ה ֶאל ַוּי  ַהַּיָּבָׁשֽ

 :שאלו> 

מדוע לדעתכם המקרא משתמש בפועל "וימן"? באילו פעלים חלופיים היה אפשר להשתמש? כיצד השימוש בפועל אחר עשוי  .1
 היה לשנות את המשמעות של הפעולה האלוקית? 

 כנה על האנייה. מדוע לדעתכם יונה מתפלל דווקא עכשיו, ממעי הדגה? יונה לא התפלל כאשר חייו היו בס .2

, המדרש שם מילים בפיו של 6הדג בספר יונה אינו משמיע את קולו; אף על פי כן הדג משחק תפקיד חשוב באירועים הבאים. במקור 
לימוד טקסט יחד עם אדם נוסף מאפשר . נקרא את הטקסט בפרקי דרבי אליעזר בחברותות. לימוד בחברותא הוא לימוד בזוגות. הדג

 .שיתוף ברעיונות ותובנות במהלך העיון המשותף

 : פרקי דרבי אליעזר י, "מעשה יונה". 6מקור 

אמר יונה ללויתן: בשבילך ירדתי  .אמר לו הדג ליונה: אין אתה יודע שבא יומי להאכל בפיו של לויתן? אמר לו יונה: הוליכני אצלו
י עתיד ליתן חבל בלשונך ולהעלותך ולזבוח אותך לסעודה הגדולה של צדיקים ...אמר לו: הרי הצלתיך לראות מקום מדורך שאנ

 .מפיו של לויתן, הראני כל מה שבים ובתהומות, והראהו נהר גדול של מימי אוקיינוס

 :שאלו> 

 ?מדרשאילו אירועים מתוארים ב .1
 מפתיעים? מדוע? מדרשהאם התיאורים ב .2
 של יונה ושל הדג? כיצד הם משפיעים זה על זה? היכן מצטלבים המסעות  .3

, מה לפי פרקי דרבי אליעזר, הדג עתיד להיאכל על ידי יצור גדול יותר: הלוויתן. יונה דואג שהדג שבו הוא נמצא עכשיו ייאכל על ידי לוויתן
הרעב. יונה מפחיד את הלוויתן עם נבואה שיוביל לתוצאות הרות אסון עבור הדג ועבורו. הוא מבטיח לדג שיציל אותו ואת הדג מהלוויתן 

 על זביחתו לסעודת הצדיקים, וכשכר על הצלתו, מבקש יונה מהדג להראות לו את הנפלאות שבימים ובתהומות. 

מוביל אותו למפגש עם הדג הגדול,  הדג במדרש מתואר כדמות פעילה בסיפור, ובכך מציע המדרש נקודת מבט נוספת. המסע של יונה
והיסטוריה משלו. למסעות של יונה השפעה ישירה על חיי הדג; לדג וליונה יועדה אותה הדרך, והדרך המשותפת משנה עבור ולדג חיים 

 שניהם את הסיפור. 
 

 דקות) 15חלק רביעי: מהפך? (

מה השתנה? ם. בימפגש עם המלחים והסערה בשונה מן המעניין לציין שלחוויה של יונה במעי הדג הייתה השפעה על דרכו והתנהגותו, 
 הקב"ה מצווה אותו שנית ללכת אל נינוה. הפעם, יונה נשמע לו. הדג מקיא את יונה אל היבשה, אחרי ש

חוזרים בתשובה, וניצלים מחורבן. בשלב זה ניתן היה לחשוב שהסיפור כאשר יונה מגיע לנינוה (פרק ג), אנשי נינוה שומעים את נבואתו ו
אחרי שהשלים את שליחותו לנינוה. התיאורים של מעשיו  רק נוסף (יונה פרק ד) המתאר את יונההסתיים; אבל ספר יונה נמשך עם פ

וגישתו מגלים את כברת הדרך אותה עבר במסעו הגשמי והרוחני. עד עתה העמקנו במסעות הפחות מוכרים של יונה, שהפגיש אותו עם 
 עבר השפיע עליו, ושינה אותו. המלחים ועם הדג; נשוב עתה לספר יונה וננסה לראות כיצד המסע ש

 , תוך חלוקה בין קריינות לדיאלוג.7> בקשו משני משתתפים להקריא את מקור 
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 ד.-: יונה ד, א7מקור 

 ַרע ֶאל ל ֶאל ַוֵּי֥ ַחר ֽלֹו: ַוִּיְתַּפֵּל֨ ה ַוִּי֖ ה ְגדֹוָל֑ ה ה' ֲהלֹוא יֹוָנ֖ה ָרָע֣ ר ָאָּנ֤ י ַעד ה' ַוּיֹאַמ֗ י ַעל לֱהיֹוִת֙י עַ  ֶז֣ה ְדָבִר֗ י  ַאְדָמִת֔ יָׁשה ִּכ֣ ַח ַּתְרִׁש֑ ְמִּתי ִלְבֹר֣ ן ִקַּד֖ ֵּכ֥
י ַאָּת֙ה ֵקל ְעִּתי ִּכ֤ ִי֙ם ְוַרב ָיַד֗ ֶר� ַאַּפ֙ ם ַעל ַחּ֣נּון ְוַר֔חּום ֶא֤ ֶסד ְוִנָח֖ ה ה' ַקח ֶח֔ ה: ְוַעָּת֣ א ָנ֥א ֶאת ָהָרָעֽ ֹ֣ י: ַוּי י ֵמַחָּיֽ י ֥טֹוב מֹוִת֖ ִּני ִּכ֛ י ִמֶּמ֑ ֶמר ה' ַנְפִׁש֖

:� ָרה ָלֽ ב ָח֥  ַהֵהיֵט֖

  :שאלו >

 מדוע יונה עצב? על אילו תכונות ביונה מצביע הסיפור? מה אפשר ללמוד על יונה מתיאור זה? .1
 האם לדעתכם המסע של יונה שינה אותו? כיצד?  .2

המובילים של תקופתנו,  הרב שטינזלץ הוא אחד ההוגיםישראל שטינזלץ מתעמק בתגובתו של יונה להשלמת שליחותו. -הרב עדין אבן
 .והוא ידוע בעיקר בזכות פירושיו המקיפים לתלמוד ולתנ"ך, ועבודתו בתחום הקבלה

 .8> בקשו מאחד המשתתפים להקריא בקול את מקור 

 ישראל שטינזלץ, תנ"ך שטינזלץ.-: פירוש לספר יונה, הרב עדין אבן8מקור 

עוד שנביאי חורבן אחרים התאבלו כאשר נבואתם התקיימה, התגובה הקודרת של יונה להצלחת שליחותו די מפתיעה. ב
לברוח מן  הראשוניתיונה מתאבל על ביטול נבואתו. אפשר אולי להתייחס לצערו של יונה כתגובה שנגררת מהחלטתו 

 הטרגדיה שבשליחות הנבואית, שהצלחתו לקיימה גורמת לו ללעג. השליחות הנבואית, החלטה שמּוָנעת מתסכול של 

עוסק בתשובה, ומדגים את כוח התשובה דרך מעשיהם של אנשי נינוה, דווקא הנביא שספר יונה אירוני, בעוד באופן 
הגזירה האלוקית ומביא לאנשי נינוה את הבשורה שהתחייב יונה הוא זה שאינו משתנה. אפילו אחרי שהוא מקבל את 

 לבשר, אופיו ועמדתו האישית נותרו ללא שינוי. 

 :שאלו> 

 לץ טוען כי "דווקא הנביא יונה הוא זה שאינו משתנה". האם זהו רעיון מפתיע? האם הוא נכון לדעתכם?הרב שטינז .1
אם יונה משנה את התנהגותו אבל לא את האופן שבו הוא חושב וחווה את הדברים, האם זהו שינוי אמיתי? האם הוא באמת  .2

 השתנה?

 פעם מסע מאתגר שהותיר אתכם ללא שינוי? כיצד, ומדוע?  חישבו על מסע שעברתם. כיצד המסע שינה אתכם? האם חוויתם .3

אם נושא השיעור הוא תשובה, או שהיחידה נלמדת לקראת יום הכיפורים, אפשר להוסיף שאלות רלוונטיות, כגון: אם הערה למנחה: 
 יונה לא השתנה, מדוע אנו קוראים את ספר יונה ביום הכיפורים, כאשר אנו נדרשים לשנות את דרכינו? 

הרב שטינזלץ טוען שיונה אינו משתנה. התנהגותו של יונה והגישה שלו מבהירים שהוא לא התגבר על החשש שייקרא נביא שקר. 
 למרות כל האתגרים של מסעו של יונה, ולמרות שכמעט מת בתהליך, חששו לגבי שמו הטוב אינו משתנה לכל אורך הסיפור. 

 דקות) 10(סיכום 

 לספר יונהפעילות: פרשנות אמנותית 

סוג של מדרש, ולהציע נקודת מבט חדשה על הסיפור. בליעה והקאה על ידי דג הם מצבים שפותחים את הדמיון, אמנות יכולה להוות 
 ואירועים אלה, כמו גם הרעיון של יונה שיושב במעי הדגה, מתוארים ביצירות אמנות לאורך הדורות. 

 ור מתחברות ומשוחחות ביצירות אמנות שונות המתארות את הסיפור של יונה. נביט באופן שבו המסע של הדמויות השונות בסיפ

. הציור השני הוא מתקופת הרנסנס, ציור של הצייר הפלמי יאן ברויגל האב, אמן שפעל בתקופתו 14-הציור הראשון מגיע מפרס במאה ה
סרבן יהודי רוסי שקיבל בסופו של דבר אשרת עלייה  ,20-. הציור השלישי הוא ציור של יוג'ין אבסהאוס מן המאה השל פטר פול רובנס

 . 1976לארץ בשנת 
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יוג'ין (יבגני)  ).1977והדג במפרץ חיפה (למעלה משמאל: יונה 

 .אבסהאוס, אוסף פרטי, ישראל
 

דין, איראן -למעלה מימין: יונה והדג. מיניאטורה מאת ראשיד אל
 ). מוזיאון מטרופוליטן, ניו יורק. 14-(המאה ה

 
). 1568-1625למטה: יונה יוצא ממעי הדגה. יאן ברויגל האב (

 מוזיאון פינקוטק הישן, מינכן.
 

 
 
 
 

 > עיינו בכל אחד מן הציורים. שאלו: 

יוג'ין (יבגני) אבסהאוס מצייר את הרגע שבו יונה מגיע לחיפה. מה מסמל הדג ברגע זה? האם תוכלו לתאר את החוויה של יונה  .1
 ה, בעמדו שם על היבשה?בתוך הדג? מה מרגיש יונ

 בציור הפרסי מצויר מלאך. מה לדעתכם מסמל המלאך?  .2
למה? האם לדג יש דרך משלו, וייעוד נפרד  –אילו תכונות של הדג ביקש ברויגל לתעד? הדג משמש בציור מעין מטאפורה  .3

 מזה של יונה, או שהוא רק משקף את מסעו של יונה?
 ציורים? במה הוא נבדל בכל ציור? כיצד האופן שבו מתואר יונה דומה בכל ה .4
 האם הציורים מציעים פרשנות לסיפור? האם הם מציעים תובנות חדשות לגבי המסעות שעליהם למדנו?  .5

ביצירותיהם את החוויות שלהם בבואם לצייר את הסיפור של יונה, כך גם אנחנו יכולים לקשר אתל חוויות חיינו כפי שהאמנים שילבו 
ת דרכים חדשות להבנת הסיפור, דרך דמויות שלא נחשבות בדרך כלל עיקר הסיפור. התעמקות בדמויות השונות למסע של יונה. מתגלו

שנפגשות דרך סיפור המסע של יונה, והצצה לתוך הסיפור שלהן, מביאות להבנה מעמיקה יותר, של כל דמות באופן אישי ושל הסיפור 
 באופן כללי, מתוך הקשר רחב יותר.
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 מסעות יונה: סיפורי
 דף מקורות

  חלק ראשון: יונה בורח 
 ד.-: יונה א, א1מקור 

 ְיִה֙י ְּדַבר � ֶאל יֹוָנ֥ה ֶבן ה' ֶאל ַוֽ ר׃ ֠קּום ֵל֧ י ֵלאֹמֽ י ֲאִמַּת֖ יָה ִּכֽ א ָעֶל֑ ה ּוְקָר֣ יר ַהְּגדֹוָל֖ יְנֵו֛ה ָהִע֥ יׁשָ  ִנֽ ַח ַּתְרִׁש֔  ָקם יֹוָנ֙ה ִלְבֹר֣ י׃ַוָּי֤ ם ְלָפָנֽ ה ָרָעָת֖ ה ִמִּלְפֵנ֖י ה' ָעְלָת֥
 ֶרד ָּבּ֙ה ָל֤בֹוא ִעָּמֶה֙ם ַּתְרִׁש֔  ּה ַוֵּי֤ ן ְׂשָכָר֜ יׁש ַוִּיֵּת֨ ה ַתְרִׁש֗ א ָאִנָּי֣ה ׀ ָּבָא֣ ֶרד ָי֜פֹו ַוִּיְמָצ֥ יל ֽרּוחַ ַוֵּי֨ ַער ְּגדֹוָל֙ה ֶאל יָׁשה ִמִּלְפֵנ֖י ה'׃ ַוֽה' ֵהִט֤ י ַסֽ ם ַוְיִה֥ ָּג֖דֹול ַּבָּי֑ם  ַהָּי֔

ֳאִנּיָ֔  ר׃ְוָה֣ ה ְלִהָּׁשֵבֽ  ה ִחְּׁשָב֖

 : פרקי דרבי אליעזר י, א, "תולדות יונה".2מקור 

): כה, יד ב מלכיםים, ולמה ברח, אלא פעם ראשון שלחו להשיב את גבול ישראל ועמדו דבריו, שנאמר (וקבחמישי ברח יונה מפני אל
דיו ונחם "הּוא ֵהִׁשיב ֶאת ְּגבּול ִיְׂשָרֵאל ִמְּלבֹוא ֲחָמת" וגו'. פעם שניה שלחו לירושלים להחריבה, כיון שעשו תשובה הקב"ה עשה כרוב חס

ו נביא שקר. פעם ג' שלחו לנינוה, דן יונה דין בינו לבין עצמו, אמר: אני יודע שזה הגוי קרובי על הרעה ולא חרבה, והיו ישראל קוראין אות
ובדי כוכבים התשובה הם, עכשיו עושין תשובה והקב"ה שולח רוגזו על ישראל, ולא די שישראל קורין אותי נביא השקר אלא אף הע

 ומזלות.

  חלק שני: מסע עם המלחים 
 טו-: יונה א, ה3מקור 

יׁש ֶאל  ִּיְזֲעקּ֮ו ִא֣ ים ַוֽ יְר֣אּו ַהַּמָּלִח֗ לּו ֶאת ַוִּיֽ ֳאִנָּי֙ה ֶאל ֱא�ָהי֒ו ַוָּיִט֨ ר ָּבֽ ים ֲאֶׁש֤ ה ָיַר֙ד ֶאל ַהֵּכִל֜ ם ְויֹוָנ֗ ֲעֵליֶה֑ ל ֵמֽ ם ְלָהֵק֖ ם:  ַהָּי֔ ה ַוִּיְׁשַּכ֖ב ַוֵּיָרַדֽ י ַהְּסִפיָנ֔ ַיְרְּכֵת֣
ל וַ  ב ַהֹחֵב֔ ב ֵאָלי֙ו ַר֣ אֶמר ֖לֹו ַמהַוִּיְקַר֤ ֹ֥ א ֶאל ּי ם ֚קּום ְקָר֣ יׁש ֶאל ְּל֣� ִנְרָּד֑ ד: ַוּיֹאְמ֞רּו ִא֣ א נֹאֵבֽ ֹ֥ נּו ְול ת ָהֱא�ִקים ָל֖ י ִיְתַעֵּׁש֧ יָלה  ֱא�ֶקי� אּוַל֞ הּו ְלכּ֙ו ְוַנִּפ֣ ֵרֵע֗

לּ֙ו ּֽגֹוָרל֔  נּו ַוַּיִּפ֙ את ָל֑ ֹ֖ ה ַהּז י ָהָרָע֥ ה ְּבֶׁשְּלִמ֛  ְדָע֔ ל ַעלֽגֹוָר֔לֹות ְוֵנ֣ ל ַהּגֹוָר֖ יו ַהִּגיָדה ֹות ַוִּיֹּפ֥ ה: ַוּיֹאְמ֣רּו ֵאָל֔ ר ְלִמי יֹוָנֽ נּו ַּבֲאֶׁש֛ נּו ַמה ָּנ֣א ָל֔ את ָל֑ ֹ֖ ה ַהּז  ָהָרָע֥
י � ְוֵאֽ ה ַאְרֶצ֔ ִין ָּת֔בֹוא ָמ֣ ִכי ְוֶאת ְּמַלאְכְּת֙� ּוֵמַא֣ י ָאֹנ֑ ם ִעְבִר֣ אֶמר ֲאֵליֶה֖ ֹ֥ ָּתה: ַוּי ם ָאֽ ה ַע֖ א ֲאֶׁשרה'  ִמֶּז֥ י ָיֵר֔ ִי֙ם ֲאִנ֣ ה ֶאת ֱא�ֵקי ַהָּׁשַמ֙  ַהָּי֖ם ְוֶאת ָעָׂש֥

יו ַמה ה ַוּיֹאְמ֥רּו ֵאָל֖ ה ְגדֹוָל֔ ֲאָנִׁשי֙ם ִיְרָא֣ יְר֤אּו ָהֽ ה: ַוִּיֽ י ַהַּיָּבָׁשֽ יָת ִּכֽ את ָעִׂש֑ ֹ֣ י ּז ים ִּכֽ יד ָלֶהֽ  ָיְד֣עּו ָהֲאָנִׁש֗ י ִהִּג֖ ַח ִּכ֥ י ה' ֣הּוא ֹבֵר֔  ם: ַוּיֹאְמ֤רּו ֵאָלי֙ו ַמהִמִּלְפֵנ֤
ם ָׂש֙אּוִנ֙י ַוֲהִטי אֶמר ֲאֵליֶה֗ ֹ֣ ר: ַוּי � ְוֹסֵעֽ י ַהָּי֖ם הֹוֵל֥ ינּו ִּכ֥ ָעֵל֑ ק ַהָּי֖ם ֵמֽ � ְוִיְׁשֹּת֥ ַער  ֻלִ֣ני ֶאלַּנֲ֣עֶׂשה ָּל֔ י ַהַּס֧ י ְבֶׁשִּל֔ ִני ִּכ֣ ַע ָא֔ י יֹוֵד֣ ֲעֵליֶכ֑ם ִּכ֚ ק ַהָּי֖ם ֵמֽ ם ְוִיְׁשֹּת֥ ַהָּי֔

יב ֶאלהַ  ים ְלָהִׁש֛ ם: ַוַּיְחְּת֣רּו ָהֲאָנִׁש֗ ה ֲעֵליֶכֽ ם: ַוִּיְקְר֨אּו ֶאל ָּג֛דֹול ַהֶּז֖ ר ֲעֵליֶהֽ � ְוֹסֵע֖ ם הֹוֵל֥ י ַהָּי֔ לּו ִּכ֣ א ָיֹכ֑ ֹ֣ ה ְול ה  ה' ַוּיֹאְמ֗רּו ָאָּנ֤ה ה' ַאל ַהַּיָּבָׁש֖ ָנ֣א נֹאְבָד֗
ה ְוַאל יׁש ַהֶּז֔ ֶפׁ֙ש ָהִא֣ ן ָעלֵ֖  ְּבֶנ֙ יִּתֵּת֥ יא ִּכֽ ם ָנִק֑ יָת: ַוִּיְׂשאּ֙ו ֶאת ינּו ָּד֣ ְצָּת ָעִׂשֽ ר ָחַפ֖ ה ה' ַּכֲאֶׁש֥ ה ַוְיִטֻל֖הּו ֶאל ַאָּת֣ יְר֧אּו  יֹוָנ֔ ד ַהָּי֖ם ִמַּזְעּֽפֹו: ַוִּיֽ ַהָּי֑ם ַוַּיֲעֹמ֥

ה ֶאת ה ְגדֹוָל֖ ים ִיְרָא֥ ְזְּבחּו ָהֲאָנִׁש֛  ִּיְּד֖רּו ְנָדִרֽ  ה' ַוִּיֽ ה' ַוֽ ַב֙ח ַלֽ  ים:ֶז֙

 .: פרקי דרבי אליעזר י, ו: "מעשה יונה"4מקור 

מיד נטלוהו והטילוהו עד ארכובותיו ועמד הים מזעפו; לקחו אותו אצלם והים סוער עליהם; הטילוהו עד צוארו והעמיד הים מזעפו; ועוד 
 העלו אותו אצלן והים הולך וסוער עליהם; הטילוהו כולו ומיד עמד הים מזעפו.

 ע במעי הדגה חלק שלישי: המס

 ב, יא. –: יונה ב, א 5מקור 

ג ָּג֔דֹול ִלְב֖�ַע ֶאת ן ה' ָּד֣ ה ֶאל ַוְיַמ֤ ל יֹוָנ֔ ה ֵליֽלֹות: ַוִּיְתַּפֵּל֣ ים ּוְׁש�ָׁש֥ ה ָיִמ֖ ג ְׁש�ָׁש֥ י ַהָּד֔ י יֹוָנ֙ה ִּבְמֵע֣ ה: יֹוָנ֑ה ַוְיִה֤ י ַהָּדָגֽ  ה' ֱא�ָקיו ִמְּמֵע֖
… 

ג ַוּיָ  אֶמר ה' ַלָּד֑ ֹ֥ א ֶאתַוּי ה: יֹוָנ֖ה ֶאל ֵק֥  ַהַּיָּבָׁשֽ

 : פרקי דרבי אליעזר י, "מעשה יונה". 6מקור 

אמר לו הדג ליונה: אין אתה יודע שבא יומי להאכל בפיו של לויתן? אמר לו יונה: הוליכני אצלו, אמר יונה ללויתן: בשבילך ירדתי לראות 
ותך לסעודה הגדולה של צדיקים ...אמר לו: הרי הצלתיך מפיו של לויתן, מקום מדורך שאני עתיד ליתן חבל בלשונך ולהעלותך ולזבוח א

 הראני כל מה שבים ובתהומות, והראהו נהר גדול של מימי אוקיינוס
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  חלק רביעי: מהפך? 
 ד.-: יונה ד, א7מקור 

 ַרע ֶאל ל ֶאל ַוֵּי֥ ַחר ֽלֹו: ַוִּיְתַּפֵּל֨ ה ַוִּי֖ ה ְגדֹוָל֑ ר  יֹוָנ֖ה ָרָע֣ י ַעד ָאָּנ֤ה ה' ֲהלֹואה' ַוּיֹאַמ֗ י ַעל ֱהיֹוִת֙י ַעל ֶז֣ה ְדָבִר֗ ְעִּתי  ַאְדָמִת֔ י ָיַד֗ יָׁשה ִּכ֣ ַח ַּתְרִׁש֑ ְמִּתי ִלְבֹר֣ ן ִקַּד֖ ֵּכ֥
י ַאָּת֙ה ֵקל ִי֙ם ְוַרב ִּכ֤ ֶר� ַאַּפ֙ ם ַעל ַחּ֣נּון ְוַר֔חּום ֶא֤ ֶסד ְוִנָח֖ ה ה' ַקח ֶח֔ ה: ְוַעָּת֣ י מִ  ָנ֥א ֶאת ָהָרָעֽ �:ַנְפִׁש֖ ָרה ָלֽ ב ָח֥ אֶמר ה' ַהֵהיֵט֖ ֹ֣ י: ַוּי י ֵמַחָּיֽ י ֥טֹוב מֹוִת֖ ִּני ִּכ֛  ֶּמ֑

 

 ישראל שטינזלץ, תנ"ך שטינזלץ.-: פירוש לספר יונה, הרב עדין אבן8מקור 

ל על התגובה הקודרת של יונה להצלחת שליחותו די מפתיעה. בעוד שנביאי חורבן אחרים התאבלו כאשר נבואתם התקיימה, יונה מתאב
ביטול נבואתו. אפשר אולי להתייחס לצערו של יונה כתגובה שנגררת מהחלטתו הראשונית לברוח מן השליחות הנבואית, החלטה 

 שמּוָנעת מתסכול של הטרגדיה שבשליחות הנבואית, שהצלחתו לקיימה גורמת לו ללעג. 

מעשיהם של אנשי נינוה, דווקא הנביא יונה הוא זה שאינו  באופן אירוני, בעוד שספר יונה עוסק בתשובה, ומדגים את כוח התשובה דרך
משתנה. אפילו אחרי שהוא מקבל את הגזירה האלוקית ומביא לאנשי נינוה את הבשורה שהתחייב לבשר, אופיו ועמדתו האישית נותרו 

 ללא שינוי. 

  סיכום
 פעילות: פרשנות אמנותית לספר יונה

). יוג'ין 1977(למעלה משמאל: יונה והדג במפרץ חיפה 
 .(יבגני) אבסהאוס, אוסף פרטי, ישראל

דין, -למעלה מימין: יונה והדג. מיניאטורה מאת ראשיד אל
 ). מוזיאון מטרופוליטן, ניו יורק. 14-איראן (המאה ה

 למטה: יונה יוצא ממעי הדגה. יאן ברויגל האב 
 ). מוזיאון פינקוטק הישן, מינכן.1568-1625(
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 נודע-מסע אל הלא
 בוסס על שיעור מאת דני דרשלרמ

 דקות) 2( הקדמה

 ת!ברוכים הבאים ליום העולמי ללימוד יהדו

הציווי האלוקי הראשון לאברהם הוא "לך לך!" (בראשית יב, א). מפגש ראשוני זה ך כמי שעומד להתחיל במסע. "אברהם מוצג בתנ
עלים חכמים לגבי הציווי, ובחלק מהתשובות שהם מציעים, עיון בשאלות שמותחילת המסע עוררו השראה בפרשני המקרא לדורותיהם. 

 יסייעו לנו להבין מה מנסה המקרא לומר לגבי מסעות, ומה צריכות להיות השאיפות שלנו להתקדמות במסע. 

 > הציגו בפני המשתתפים את השאלות הבאות:

תגיעו? אם לא, מה הייתה התחושה איזה מסע לקח אתכם הכי רחוק מן הבית? כאשר יצאתם למסע, האם ידעתם כמה רחוק  .1
 כאשר הגעתם למקום מרוחק יותר ממה שחשבתם?

 האם אתם מודדים מרחק על בסיס מרחק מהבית, או מהמקום האחרון שבו הייתם? מדוע אתם מודדים דווקא כך?  .2

 חשבו על שאלות אלה במהלך הלימוד היום. 

 ציינו זאת בפני המשתתפים במידת הצורך.אברהם נקרא אברם לפני שהקב"ה שינה את שמו;  הערה למנחה:

 דקות) 10(חלק ראשון: המקור המקראי 

 , ולדון בשאלות הבאות בחברותא. 1> בקשו מהמשתתפים לקרוא את מקור 

 .לימוד בחברותא הוא לימוד בזוגות. לימוד טקסט יחד עם אדם נוסף מאפשר שיתוף ברעיונות ותובנות במהלך העיון המשותף

 ג.-יב, א : בראשית1מקור 

אֶמר ה' ֶאל ֹ֤ ם ֶל�ְ  ַוּי ָר֔ י� ֶאל ַאְבְ ית ָאִב֑ ְתּ֖� ּוִמֵּב֣ ְצ֥� ּוִמּֽמֹוַלְדְ ַאְרְ ֵי֖ה ְל֛� ֵמֽ ְהְ � ֶוֽ ֲאַגְדָּל֖ה ְׁשֶמ֑ ֔� ַוֽ ֶרְכְ ֲאָב֣ ֙� ְל֣גֹוי ָּג֔דֹול ַוֽ ֶעְשְ ֶאֽך׃ָּ ְוֶאֽ ץ ֲאׁשֶר֥ ַאְרְ  הָאֶר֖
כָ בְ  ֲאָבֽ הְרָּ ה׃׃ ַוֽ ֲאָדָמֽ ת ָהֽ ְּפֹח֥ ל ִמְׁשְ ְר֣כּו ְב֔� ֹּכ֖ ר ְוִנְבְ ַקֶּלְלְ֖ךָ ָאֹא֑ י� ּוְמְ ֲרֶכ֔  ְרָכ֙ה ְמָב֣

 :שאלו> 

 שבגללה משתמש הכתוב בלשון החריגה "לך לך"? מה משמעות הביטוי?מה לדעתכם הסיבה  .1
כל אחד מוזכר בנפרד, ומדוע בסדר זה? באיזה  חישבו על סוגי העזיבות בטקסט: "מארצך, וממולדתך, ומבית אביך". מדוע .2

 אופן עזיבתו של אברהם מהווה אתגר? 

 דקות) 15(עזיבה חלק שני: 

במקום שבו הקב"ה את משפחתו. מדוע אברהם לא יכול לקיים את דבר  בבבראשית יב, ב, הקב"ה מבטיח לאברהם ברכות ושכר אם יעזו
 הוא נמצא? מדוע יש צורך שיעזוב?

. לפי פירושו, הקב"ה רצה שהעזיבה 19-ם, היה רב באוקראינה במאה ה"יבוש בן יחיאל מיכל וויזר, המוכר בכינויו המלבילי רמאיהרב 
 של אברהם לא תהיה רק פיסית, אלא נפשית ורוחנית. 

 ם, בראשית יב, א.": מלבי2מקור 

מעלליהם הנשחתות ...וצוה ה' שעם , אמר לו שתכלית היציאה הוא שיפרד מדעותיהם ומויאמר ה' אל אברם לך לך מארצך
היציאה הגופניית תהיה גם יציאה מחשביית, שיפרד מטבע ארצו שהיה מזגה רע וממדות אנשי מולדתו, וגם מאהבת בית 

 .אביו...וע"כ אמר לך לך שילך אל עצמו נפרד בטבעו מכל אלה

 :שאלו> 

, ואת בית אביו? מה ההשלכות של שהייה באותו ם, מדוע הקב"ה רוצה שאברהם יעזוב את ארצו, את מולדתו"לפי המלבי .1
 מקום?

ם, הקב"ה רוצה שאברהם יעזוב את טבע ארצו ומידות מולדתו, מדוע אברהם חייב לצאת מהמקום גם "אם, כפי שמציע המלבי .2
 פיסית? האם אין אפשרות להשיג "יציאה מחשבתית" ולהישאר באותו מקום? 



 

16 
2018 לנובמבר 11ראשון    www.theGlobalDay.org   יום הלימוד היהודי העולמי 

יבתו של אברהם. אברהם חייב להתמסר למערכת חדשה של אמונות וערכים, ולהפריד את ם מדגיש את ההיבט הפילוסופי של עז"המלבי
עצמו מן הערכים של בית אביו. משמעות של האתגר האינטלקטואלי ברורה. עם זאת, בין אם עזיבת אברהם היא פיסית, ובין אם יש לה 

 ארץ, מולדת, בית אב? –יו לעזוב דווקא בסדר הזה משמעות אינטלקטואלית ורוחנית, מדוע הציווי מביא את שלושת המקומות שעל

, ומוכר בכינוי שהוא שם היצירה המפורסמת ביותר 1550-1619שלמה אפרים בן אהרון לונשיץ היה רב שחי ופעל באוקראינה בין הרב 
 שלו, הכלי יקר. הכלי יקר מציע תשובה לשאלת הסדר. 

 : כלי יקר, בראשית יב, א.3מקור 

קו הקב"ה מענין לענין כדרך שמחנכין התינוק, כי אולי יהיה קשה עליו לקבל הכל בבת אחת, על כן עשה לו ונראה לפרש שהעתי
שלושה חלוקות... כי מתחילה ביקש ממנו לעזוב ארצו וזה שאלה קטנה, יען כי אין לאדם תועלת מארצו יותר מארצות אחרות... 

ורה באנשי תולדתו שיש לו קצת עזר וסעד מהם... ואחר שנתפתה גם ואחר כך כאשר הסיח מלבו כל ארצו אמר פן יהיה נפשו קש
 לזה חשש פן תדבק נפשו בבית אביו שיש לו שם תועלת נוסף על כל אלו והוא תועלת ממון, כי בית והון נחלת אבות.

 :שאלו> 

 לפי הכלי יקר, מדוע מוצגים ארץ, מולדת, בית אב, דווקא בסדר הזה? .1
 בעזיבת הבית. כיצד המסע אל יעד לא נודע משפיע על התחושה לגבי מה שהושאר מאחור?  הכלי יקר מכיר בקושי הכרוך .2

אפשר לפרק לשלבים גם צעד גדול הכלי יקר מציע שההדרגה בפסוק הולכת מן הקל אל הכבד, על מנת להכין את אברהם ליציאה לדרך. 
נודע, משפיעה -ו לא ידוע. כיצד תחושה זו, של עמידה מול הלאסבירים יותר. עזיבת המולדת היא צעד אחד, וויתור אחד. אבל היעד עודנ

 על אברהם? 

 דקות) 15(חלק שלישי: יעד לא נודע 

אבל היעד אינו מפורש בשלב זה: "אל הארץ אשר  –הציווי והמסע אין משמעותם רק שעל אברהם לעזוב מקום. עליו גם להגיע ליעד 
 אראך". 

  :שאלו> 

 רהם?מדוע לדעתכם מוסתר היעד מאב .1

. הוא נחשב גדול פרשני המקרא 11-בצרפת במאה ה ופעל רש"י חיהיעד הוסתר. מציעים הסבר אחר לסיבה שבגללה ם ורש"י "מלבי
 והתלמוד, והפרשן היהודי המוכר והידוע ביותר בעולם. 

 בחברותות, ודונו בשאלות הבאות. 4-5> קראו את מקורות 

 .סט יחד עם אדם נוסף מאפשר שיתוף ברעיונות ותובנות במהלך העיון המשותףלימוד בחברותא הוא לימוד בזוגות. לימוד טק

 ב.-א: רש"י, בראשית יב, 4מקור 

 ה לו הארץ מיד, כדי לחבבה בעיניו.לא גל - אל הארץ אשר אראך

 : מלבים, בראשית יב, א.5מקור 

 יודע מחוז חפצו. . שזה היה מן הנסיון שיקל לאדם לעזוב ארצו ומולדתו אםואמר אל הארץ אשר אראך

 :שאלו> 

 לפי רש"י, הקב"ה לא גילה לאברהם היכן הארץ כדי שיחבב אותה יותר. למה מתכוון רש"י? כיצד אי הידיעה תגרום לחיבה? .1
 ם? האם יעדיף לדעת מהו יעד המסע, או לא לדעת?"מה היה מעדיף אברהם לדעת המלבי .2
 להתמודדות מול הלא נודע?  כיצד עשויים היבטים אלה במסעו של אברהם להנחות אותנו .3

ם רואה את ההיסוס ואי הנוחות של היציאה למסע בלי לדעת את היעד. "רש"י מתאר את אברהם כנלהב ולהוט לצאת למסע, ואילו המלבי
ם רומזים לאומץ של אברהם, שמקיים את הצו האלוקי למרות העתיד הלא נודע. הדוגמא שמספק אברהם מעודדת "גם רש"י וגם המלבי

 בין אם אנחנו מאמינים שנגיע ל היעד, ובין אם לאו.  –לקחת את הצעד הראשון במסע  –נו למוכנות להתייצב למשימה אות
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 דקות) 10(חלק רביעי: לך לך 

מה  –המסע? הצו האלוקי הראשון לאברהם הוא "לך לך"  –התייחסנו למוצאו של אברהם, וליעד הלא נודע. ומה עם מה שבינהם 
 תה מצווה אברהם לעשות? משמעות הפעולה או

, שהוכתר לרבה של חסידות גור. בפירושו "שפת 19-יהודה אריה לייב אלטר, רב פולני במאה ההרב אפשרות אחת מובאת בפירושו של 
 אמת" על התורה, הוא כותב שנדודים הם מצב רצוי ונכון. 

 : שפת אמת, בראשית יב, א.6מקור 

תמיד השגה חדשה. לכן נקרא האדם מהלך. שכל העומד בלי  – אשר אראך" "אללעולם צריך להיות מהלך.  – "לך לך"
התחדשות, מיד הטבע שולט בו. ולכן מלאכין למעלה, שאינם תוך הטבע, נקראים "עומדים" (ישעיהו ו: ב). ובעולם הזה נקרא 

 האדם מהלך.

 :שאלו> 

 למה מתכוון השפת אמת באמרו, "לעולם צריך להיות מהלך"? .1
 פט, "שכל העומד בלי התחדשות, מיד הטבע שולט בו"?מה משמעות המש .2
 כיצד ממשיכים תמיד ללכת? כיצד עשויים מעגל השנה, טקסים, ומסורות יהודיים לספק הזדמנויות להתחדשות? .3
 האם לדעתכם מסע הוא דבר שמסתיים, או נמשך לעד? האם אנחנו תמיד נמצאים במצב של מסע?  .4

ערך בפני עצמו, והוא מדגיש את החשיבות של האתגר אף פעם לא לעצור. הוא  –ליכה בה –השפת אמת מציע לראות בהתקדמות 
 מעודד אותנו להתקדם אפילו אם לא נוכל להגיע אל היעד, ולחדש את עצמנו בתהליך מתמשך של שיפור וקידום אישי. 

 

 דקות) 8(סיכום 

אישי. הרב שטינזלץ הוא אחד ההוגים המובילים של ישראל שטינזלץ בוחן גם הוא את שאלת הקידום ה-, הרב עדין אבן7במקור 
 תקופתנו, והוא ידוע בעיקר בזכות פירושיו המקיפים לתלמוד ולתנ"ך, ועבודתו בתחום הקבלה.

 ישראל שטינזלץ, "צעד אחד קדימה".-: הרב עדין אבן7מקור 

. באמת לא משנה בדיוק איפה אדם ייםת מיקומו הגיאוגרפי, ומבחינת התקופה בחבשלב שונה, מבחינ נמצא כן, כל אחד מאתנו
נמצא מבחינת זמן והישגים, ואין משמעות של ממש ליחס בין יכולות לבין הישגים. לכל אדם יש גרף אישי שונה, מפה שונה 

  דבר שהוא עבר עבור אדם אחד, הוא עתיד רחוק עבור אדם אחר. לחלוטין. 

הוא לקחת צעד אחד  –רה עקבית, מתמשכת, תחומה וממוקדת בצו –אך דבר אחד שאנשים יכולים לעשות בכל מקום שהם 
נסוג לאחור, וכל דבר  –להתקדם מעט. מהות התנועה היא לא להישאר במקום אחד. כל דבר שאינו מתקדם קדימה. כל אחד יכול 

 מידרדר; ומה שאין בו חיות, מת מיתה מוחלטת.  –יורד. כל מה שאינו משתפר  –שלא עולה 

ולהתקדם צעד אחד קדימה אינה הפתרון לכל הבעיות; היא רק החלטה להתקדם צעד אחד קדימה ולהמשיך  ההחלטה לעשות זמן
שיתקדמו בכך שילמדו דבר חדש; אדם שהיום יודע אות אחת, ישנם אנשים  .שבו אתה נמצא, נוע מעט קדימהבכל מקום לנוע. 

 אבל גם קטנה.  –יה כל כך גדולה אבל בשבוע הבא הוא כבר יודע שתיים, לקח צעד אחד קדימה. זו ציפי

 :שאלו> 

 מה המשמעות של התקדמות עבורכם? מהם הצעדים הקטנים שתוכלו לקחת כדי להתקדם? .1
 ?הרב שטינזלץ כותב שכולנו יכולים לקחת צעד אחד קדימה. כיצד צעד קדימה משנה את הגישה כלפי הלא נודע .2
 ל לשקף את ה"לך לך" של אברהם בחייכם? יכו איזה צעד קדימה תוכלו לקחת במסע היהודי שלכם? מה .3
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 נודע-מסע אל הלא
 דף מקורות

 חלק ראשון: המקור המקראי 
 ג.-: בראשית יב, א1מקור 

ץ ֲאׁשֶר֥ אַ  י� ֶאל הָאֶר֖ ית ָאִב֑ ְתּ֖� ּוִמֵּב֣ ְצ֥� ּוִמּֽמֹוַלְדְ ַאְרְ ם ֶלְ� ְל֛� ֵמֽ ָר֔ אֶמר ה' ֶאל ַאְבְ ֹ֤ ֶאֽך׃ָּ ְוֶאֽ ַוּי ֵי֖הְרְ ְהְ � ֶוֽ ה ְׁשֶמ֑ ֲאַגְדָּל֖ ֶרְכְ֔� ַוֽ ֲאָב֣ ֙� ְל֣גֹוי ָּג֔דֹול ַוֽ  ֶעְשְ
ָכה׃ ה׃ ְבְרָּ ֲאָדָמֽ ת ָהֽ ְּפֹח֥ ל ִמְׁשְ ְר֣כּו ְב֔� ֹּכ֖ ר ְוִנְבְ ֖ךָ ָאֹא֑ ַקֶּלְלְ י� ּוְמְ ֲרֶכ֔ ְרָכ֙ה ְמָב֣ ֲאָבֽ  ַוֽ

 עזיבה חלק שני: 
 א.ם, בראשית יב, ": מלבי2מקור 

, אמר לו שתכלית היציאה הוא שיפרד מדעותיהם וממעלליהם הנשחתות ...וצוה ה' שעם היציאה ויאמר ה' אל אברם לך לך מארצך
הגופניית תהיה גם יציאה מחשביית, שיפרד מטבע ארצו שהיה מזגה רע וממדות אנשי מולדתו, וגם מאהבת בית אביו...וע"כ אמר לך לך 

 ל אלה.שילך אל עצמו נפרד בטבעו מכ

 : כלי יקר, בראשית יב, א.3מקור 

ונראה לפרש שהעתיקו הקב"ה מענין לענין כדרך שמחנכין התינוק, כי אולי יהיה קשה עליו לקבל הכל בבת אחת, על כן עשה לו שלושה 
... ואחר כך כאשר חלוקות... כי מתחילה ביקש ממנו לעזוב ארצו וזה שאלה קטנה, יען כי אין לאדם תועלת מארצו יותר מארצות אחרות

הסיח מלבו כל ארצו אמר פן יהיה נפשו קשורה באנשי תולדתו שיש לו קצת עזר וסעד מהם... ואחר שנתפתה גם לזה חשש פן תדבק 
 נפשו בבית אביו שיש לו שם תועלת נוסף על כל אלו והוא תועלת ממון, כי בית והון נחלת אבות.

 חלק שלישי: יעד לא נודע 
 ב.-אשית יב, : רש"י, ברא4מקור 

 לא גלה לו הארץ מיד, כדי לחבבה בעיניו. - אל הארץ אשר אראך

 ם, בראשית יב, א.": מלבי5מקור 

 . שזה היה מן הנסיון שיקל לאדם לעזוב ארצו ומולדתו אם יודע מחוז חפצו.ואמר אל הארץ אשר אראך

 חלק רביעי: לך לך 
 : שפת אמת, בראשית יב, א.6מקור 

תמיד השגה חדשה. לכן נקרא האדם מהלך. שכל העומד בלי התחדשות, מיד  – "אל אשר אראך"יך להיות מהלך. לעולם צר – "לך לך"
 הטבע שולט בו. ולכן מלאכין למעלה, שאינם תוך הטבע, נקראים "עומדים" (ישעיהו ו: ב). ובעולם הזה נקרא האדם מהלך.

 סיכום 
 מה".ישראל שטינזלץ, "צעד אחד קדי-: הרב עדין אבן7מקור 

כן, כל אחד מאתנו נמצא בשלב שונה, מבחינת מיקומו הגיאוגרפי, ומבחינת התקופה בחיים. באמת לא משנה בדיוק איפה אדם נמצא 
מבחינת זמן והישגים, ואין משמעות של ממש ליחס בין יכולות לבין הישגים. לכל אדם יש גרף אישי שונה, מפה שונה לחלוטין. דבר 

בצורה עקבית,  –אך דבר אחד שאנשים יכולים לעשות בכל מקום שהם הוא עתיד רחוק עבור אדם אחר.   שהוא עבר עבור אדם אחד,
הוא לקחת צעד אחד קדימה. כל אחד יכול להתקדם מעט. מהות התנועה היא לא להישאר במקום אחד.  –מתמשכת, תחומה וממוקדת 

מידרדר; ומה שאין בו חיות, מת מיתה  –כל מה שאינו משתפר יורד.  –נסוג לאחור, וכל דבר שלא עולה  –כל דבר שאינו מתקדם 
 מוחלטת. 

ההחלטה לעשות זמן ולהתקדם צעד אחד קדימה אינה הפתרון לכל הבעיות; היא רק החלטה להתקדם צעד אחד קדימה ולהמשיך לנוע. 
היום יודע אות אחת, אבל בשבוע בכל מקום שבו אתה נמצא, נוע מעט קדימה. ישנם אנשים שיתקדמו בכך שילמדו דבר חדש; אדם ש

 אבל גם קטנה.  –הבא הוא כבר יודע שתיים, לקח צעד אחד קדימה. זו ציפייה כל כך גדולה 
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 המסע אל השם
 דקות) 2( הקדמה

 !ברוכים הבאים ליום העולמי ללימוד יהדות

נו להבין את מהותם. האופנים שבהם היום נשאל את עצמנו, מה יש בשם? שמות הם משמעותיים. שמות של אנשים וחפצים מסייעים ל
אנו משתמשים בשמות ויוצרים שמות מלמדים אותנו על עצמנו. לפעמים שמות יכולים להשתנות עם הזמן, ושינויים אלה הם חלק ממסע 

 חיינו, וחלק מן המסע המשפחתי שלנו. 

השם בתנ"ך, ונראה מה נוכל ללמוד. השמות על פי במסורת היהודית, לשמות ישנה משמעות מיוחדת. נתחיל את המסע אחרי משמעות 
מספרים לנו על העבר שלנו, ומכילים בתוכם תקווה לעתיד. לעיתים קרובות אנשים נקראים על שם בני משפחה, ולפעמים על שם דמויות 

 מקראיות. נעיין גם בדיונים תלמודיים מעניינים בנוגע למשמעות של שינוי השם. 

 דקות) 13(חלק ראשון: שמות וחוויות 

לפעמים אדם נקרא בשמות חדשים בשלב מאוחר בחייו, אם נוספים לו כינוי או תואר. השמות לפעמים נובעים מפעולות או תכונות 
שמזוהות אתנו. השמות שאנו רוכשים לנו משקפים לעיתים קרובות את החוויות שלנו, והופכים לחלק מן הזהות שלנו. בתורה, שמות 

ות ועל חשיבותן. המקור הראשון אותו נקרא מספר על שינוי שמו של יעקב. נקרא ונראה את התהליך שעובר מספרים לנו על מהות הדמוי
 יעקב שמוביל לשינוי שמו. 

 .1> קראו בקול את מקור 

 כט.-: בראשית לב, כה1מקור 

ֽחַר ׃ַו  ד ֲע֥לֹות הַּׁשָ ק ִאיׁ֙ש ִעּ֔מֹו ַע֖ ֵב֥ ב ְלַבּ֑דֹו ַוֵּיֽאָ ֲעֹק֖ ר ַיֽ א ּ֣כִי ֤לֹא ָיכלֹ ֔לֹו ַוִּיּ֖גַע ְּבַכףַוִּיָּוֵת֥ ְרְ ַק֙ע ַּכף ַּי֗ ִני  ְיֵר֑כֹו ַוֵּת֙ ְב֖קֹו ִעּֽמֹו׃ ַוּ֣יֹאֶמר ַׁשְלֵּח֔ ֶי֣ ֶרְ� ַיֽעֲ֔קֹב ְּבֵהָאֽ
ַחר ַוּ֙יֹאֶמ֙ר ֣לֹא ֲאַׁשּֽלֲֵח֔� ּ֖כִי ִאם ה ַהּׁ֑שָ יו ַמה ּ֥כִי ָע֖לָ אֶמר ֵא֖לָ ֹ֥ ִני׃ ַוּי ָּתֽ ַרְכְ ֔� ּ֖כִי ִאם ּֽבֵ ר עֹו֙ד ִׁשְמְ ֵמ֥ אֶמר ַיֽעֲֽקֹב׃ ַוּ֗יֹאֶמר ֤לֹא ַיֽעֲקֹב֙ ֵיֽאָ ֹ֖ � ַוּי ל  ְּׁשֶמ֑ ָרֵא֑ ִיְׂשְ

י יָת ִעם ּֽכִ ל׃ ֱאלֵקים ְוִעם ָׂשִר֧ ים ַוּתּוֽכָ  ֲאָנׁ֖שִ

 :שאלו > 

 כיצד יעקב מקבל שם חדש? מהו השם החדש, ומה משמעותו? .1
 ל יעקב כאשר הוא נתקל באתגר? כיצד הייתם מתארים את תגובתו ש .2
התבוננו ברקע של השם שלכם. האם מישהו מבני משפחתכם עבר אתגר או מסע שגרם לשינוי השם (לדוגמא, שם משפחה  .3

 שמות שהשתנו במסגרת נישואין, וכדומה).שהשתנה בשל הגירה לארץ אחרת; שמות משפחה כפולים או 

, ושתי אלוקים'החדש כולל בתוכו את השורשים למילים 'שרית', כלומר, מאבק, ו' , מעניק ליעקב שם חדש. השםהקב"ההמלאך, שליח 
 מתועדות בשמו החדש, 'ישראל'. –המילים כרוכות זו בזו בשמו החדש של יעקב. פעולותיו של יעקב כאשר הוא נאבק במלאך ה' 

ת אלה השפעה מתמשכת. לעיתים קורה לנו דבר בכל יום אנו ניצבים מול אתגרים שונים, וחווים חוויות שמהם אנו לומדים. לחוויו
 משמעותי עד כדי כך שהוא מצדיק או מכריח שינוי של השם, ובכך נגלית השפעת אותו אירוע לעולם כולו. 

מעניין לבחון כיצד המילים שבהן אנחנו משתמשים לתיאור אתגרים ומהמורות משקפות את הגישה שלנו לאותם אתגרים. אפשר 
מבחינה רגשית, רוחנית, ואינטלקטואלית, אפשר "ללכת" למקומות שהם . מולור, "להתעלות" מעליו, או "להתמודד" "להתגבר" על האתג

 מחוץ לגדר הטבעי עבורנו, שיכולים לגרום לנו להשתנות ולצמוח. 

 דקות) 20( שמות ושאיפותחלק שני: 

ההורים שלנו היו רוצים שנרכוש. לפעמים השם שניתן משמר מייצג תכונות ש –בין אם שם מקראי או תרבותי  –לפעמים השם שניתן לנו 
זיכרון של קרוב שהלך לעולמו, ואנו נושאים בקרבנו את ההיסטוריה שלו. ולפעמים שמות משפחה עשויים להשתנות בעקבות הגירה 

לעצמך בתחילת  להתאים לסביבה הוא גם סוג של הבטחהלמקום חדש, כדי שהמשפחה לא תבלוט בתרבות הזרה. שינוי השם כדי 
 מסע. 

חר. נעיין בסיפור שינוי שמותיהם של אישנן דמויות מקראיות נוספות שעברו שינוי שם על ידי האלוקים, ומאחורי כל שינוי שם יש סיפור 
 אברהם ושרה. 

 בחברותא. 3, 2> קראו ודונו במקורות 

 .יתוף ברעיונות ותובנות במהלך העיון המשותףלימוד בחברותא הוא לימוד בזוגות. לימוד טקסט יחד עם אדם נוסף מאפשר ש
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 ה.-: בראשית יז, א2מקור 

ם ֶּבן ָר֔ י ַאְבְ א ה' ֶאל ַוְיְ֣הִ ַׁשע ָׁש֑נִים ַוֵּיָר֨ ֥עִים ָׁשָנ֖ה ְוֵת֣ ם ַוּ֤יֹאֶמר ֵאָלי֙ו ֲאִני ִּתְׁשְ ָר֗ ים׃ ְוֶאְּתנָ  ַאְבְ ֵי֥ה ָתֽמִ ַהּ֥לְֵ� ְלָפַנ֖י ֶוְהְ י ֵּביִני֣ ֵקל ַׁשַקי ִהְתְ  ֥ה ְבִרי֖תִ
ם ַעלבֶ ֶר אַ וְ  �ינֶ ּבֵ ּו ָר֖ ל ַאְבְ ֹד׃ ַוִּיֹּפ֥  ֹד מְאֽ יָת ְל֖אַב ֲה֥מֹון ּגֹוֽיִם׃ ו ּ֥ה ֽאֹוְתך ֖בִּמְאְ֥ ְ� ְוָהִי֕ י ִאָּת֑ י ִהֵּנ֥ה ְבִריִת֖ ר ִאּ֛תֹו ֱאלִקים: ֵלאֽמֹר׃ ֲאִנ֕ ֽלאֹ ָּפָנ֑יו ַוְיְַדֵּב֥ א  ְ ִיָּקֵר֥

ם ּ֛כִי ַאב ֛עֹוד ֶאת ָרָה֔ ֙� ַאְבְ ם ְוָהָי֤ה ִׁשְמְ ָר֑ � ַאְבְ י�׃  ִׁשְמְ  ֲה֥מֹון ּגֹוִי֖ם ְנַתִּתֽ

 טז.-: בראשית יז, טו3מקור 

ְתּ֔� ֽלאֹ  ֱא�קִי֙ם ֶאלַוּ֤יֹאֶמר  י ִאְׁשְ א ֶאת ַאבָרהָם֔ ָׂשַר֣ ָר֥ ִּת֣  ִתְקְ ַרְכְ ּה׃ ּוֽבֵ ה ְׁשֽמָ י ּ֥כִי ָׂשָר֖ ּה ָׂשָר֑ ה ְׁש֖מָ ְיָת֣ יָה֙ ְוָהֽ ִּת֙ ַרְכְ ן ּוֵבֽ ָּנה ְל֖ךָ ֵּב֑ ִּתי ִמֶּמ֛ ם ָנַת֧ ּה ְוַג֨ י אֹתָ֔
ֽיּו׃ ְהְ ָּנה ִיֽ ים ִמֶּמ֥ י ַעִּמ֖ ם ַמְלְֵכ֥  ְלגֹוִי֔

 :שאלו> 

 מה עוד כולל התיאור של שינוי שמו של אברהם? ושל שרה? .1
 בין הסיבות לשינוי שמותיהם של אברהם ושרה?  מהן הסיבות שבגללן מתרחש שינוי השם? האם יש דמיון ושוני .2
 כיצד השמות החדשים משקפים זהויות חדשות?  .3

נקרא שני טקסטים שיסייעו לנו להבין את שינוי השם של אברהם ושרה. הטקסט הראשון לקוח מתוך התלמוד הבבלי במסכת ברכות. 
בפרנקפורט. הרב הירש ידוע בתור רב מוביל של יהדות  19-הטקסט השני נכתב על ידי הרב שמשון רפאל הירש, רב שחי ופעל במאה ה

 גרמניה האורתודוכסית, וכתב שישה כרכים של פירושים על התורה. 

 .5, 4> קראו בקול את מקורות 

 בבלי, ברכות יג, א. תלמוד :4מקור 

 

 הרב שמשון רפאל הירש, פירוש על בראשית יז, טו. : 5מקור 

והיה שמך אברהם"; מכאן ואילך יהיה שמך אברהם; הרי זה ייעוד, שטרם הגעת  -את שמך אברם לעיל הוא אומר: "לא יקרא עוד 
כי שרה שמה; היא הנה "שרה"; היא קובעת מידה  -אליו, ועליך להשיג אותו. ואילו כאן הוא אומר: לא תקרא את שמה שרי 

 -נאה והוגן וקדוש; היא מקיימת בעצמה מידה זו ושומרת על המידה; יש בלבה הרגשה עדינה, מידה עדינה לכל טוב וישר, לכל 
י אמתי; היא יודעת מה מתאים לו לאדם טהור בכל עת ובכל התנאים; ובשיפוט עדין היא מעריכה קשל משפט ומוסר, של נימוס אל

 .ולא רק לעתיד לבוא -את הכל באמת מידה זו. הנה זו מידת שרה כבר היום 

 :שאלו> 

 שמותיהם של אברהם ושרה? מסביר התלמוד את שינויכיצד  .1
 כיצד פירושו של הרב הירש מנוגד להסבר המובא בגמרא? .2
הרב הירש מבדיל בין הניסוח בשינוי שמו של אברהם, "והיה שמך אברהם", לניסוח שינוי שמה של שרה, "כי שרה שמה". מה  .3

 המשמעות של שינוי זה? 

האוניברסאלי העתידי שלהם. הרב הירש מבין ששינוי השם של  הגמרא מתארת את שינוי שמם של אברהם ושרה כשיקוף של המעמד
מעניין לציין שעל פי הבנתו, הקב"ה מסייע לאברהם להבין את משקף את אופייה הנוכחי. אברהם משקף את ייעודו, בעוד ששינוי שמה 

 המהות של אשתו. 

למשמעות השמות. השמות החדשים של ההבטחה שאברהם ושרה יהפכו למשפחה חשובה כוללת בתוכה אחריות להתנהג בהתאם 
אברהם ושרה מייצגים את התכונות האישיות שבגללן בחר בהם הקב"ה. שמותיהם מהווים זיכרון אישי עבורם ודגל עבור אחרים, ושמות 

הבטחה, אלה יובילו אותם במסע חייהם. גם השמות שלנו טומנים בחובם שאיפות של הורינו וציפיות שלנו מעצמינו. השם נושא בחובו 
 ואתגר. 
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 דקות) 15(שינוי שם חלק שלישי: 

שעיינו בכמה מן המשמעויות של שינוי השם במקרא, נחזור לדוגמא לשינוי שם שהובאה בתלמוד הבבלי, שמציע הקשר אחר אחרי 
 למשמעות של שינוי השם.

 . 6> בקשו מאחד המשתתפים לקרוא בקול את מקור 

 בבלי, ראש השנה טז, ב. תלמוד :6מקור 

 

 :שאלו> 

 מהן ארבע הפעולות המתוארות בטקסט? מה הדמיון ומה השוני ביניהן? .1
 האם מפתיע אתכם ששינוי שם מופיע ברשימה? מדוע? .2
ה ששינוי זה כלול בטקסט יש התייחסות לשינוי שמה של שרה, עליו קראנו מוקדם יותר והבנו את משמעותו. כיצד העובד .3

   מתוארות כאן?על הערכת יתר הפעולות הברשימה משפיעה 

רב, פוסק חשוב, ; הוא היה 12-הרמב"ם מציע תובנה שמסייעת בהבנת הטקסט התלמודי. הרמב"ם חי ופעל בספרד ובמצרים במאה ה
 הן בעלות השפעה עמוקה על העולם היהודי. בהלכה ובמחשבה רופא ופילוסוף, שיצירותיו הנרחבות 

 : רמב"ם, משנה תורה, הלכות תשובה ב, ד.7מקור 

דרכי התשובה להיות השב צועק תמיד לפני השם בבכי ובתחנונים ועושה צדקה כפי כחו ומתרחק הרבה מן הדבר שחטא בו מ
ומשנה שמו כלומר אני אחר ואיני אותו האיש שעשה אותן המעשים ומשנה מעשיו כולן לטובה ולדרך ישרה וגולה ממקומו שגלות 

 ושפל רוח:מכפרת עון מפני שגורמת לו להכנע ולהיות עניו 

 :> שאלו

הכוח לשנות את האדם ואת גורלו. מה דעתכם? האם אתם מסכימים עם האמירה הזו? מדוע? את לפי הרמב"ם, לשינוי שם יש  .1
 האם חוויתם או ראיתם שינוי כזה?

ת האופן עשוי לשנות א –קטור, רב, וכולי וד –? (לדוגמא, האם הוספת תואר לשם התנהגותנוכיצד עשוי שינוי שם להשפיע על  .2
 שבו אנו מתנהגים?)

שינוי שם יוצר זהות חדשה שמוצגת לעולם, אבל גם משנה את הגישה של האדם עצמו כלפי האחריות המוטלת עליו. בעוד שאדם עשוי 
המשמעות איננה שהוא עצמו השתנה. אבל ההתנהגות כלפי חוץ היא תהליך שבאופן הדרגתי יכול לנהוג באופן שונה בעקבות שינוי שם, 

הוביל את האדם לשינוי רוחני. באופן הזה, שינוי שם מעורר בנו השראה למלא את הציפיות והשאיפות הטמונות בשם החדש. אחרי ל
 המעשים נמשכים הלבבות, וההתנהגות האנושית גוררת אחריה בהכרח התפתחות רוחנית.
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 דקות) 10(סיכום 

 :> שאלו

 ת המשמעות מאחורי שינוי השם? איזה טקסט הכי עניין או אתגר אתכם? כיצד העיון במקורות סייע לכם להבין טוב יותר א .1
האם אתם מתנהגים באופן שונה כאשר אתם נקראים בשמות שונים? תארו את האופנים שבהם כינויים שונים משפיעים על  .2

 ההתנהגות שלכם. 
ים? אילו משמעויות הועברו מה המקור והרקע לשם הפרטי שלכם, ולשם המשפחה? האם אחד מהם מבוסס על שמות מקראי .3

 לכם על שמכם?
האם אחד משמותיכם מעיד על המקום שממנו באה המשפחה, או על השאיפות של הוריכם לגביכם? אילו משמעויות ושאיפות  .4

 בחרתם להעביר לילדיכם כאשר קראתם להם בשם? 

חנו יכולים לבחור בשינוי שם כדי לשקף התפתחות ראינו ששמות יכולים להשתנות על מנת להכיל ולהעביר חוויה או הבטחה. לפעמים אנ
את המסעות  בתוכם לוכדיםאישית. מתקופת המקרא ועד היום, נודעו לשמות ולשינוי שם משמעות מיוחדת במסורת היהודית, והם 

 הנפלאים של חיינו ושל ההיסטוריה המשפחתית שלנו. 
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 המסע אל השם
 דף מקורות

 חוויות חלק ראשון: שמות ו
 כט.-: בראשית לב, כה1מקור 

י ֤לֹא ָיכלֹ ֔לֹו ַוּיִ  א ּ֣כִ ְרְ ֽחַר ׃ַוַּי֗ ד ֲע֥לֹות הַּׁשָ ק ִאיׁ֙ש ִעּ֔מֹו ַע֖ ֵב֥ ב ְלַבּ֑דֹו ַוֵּיֽאָ ֲעֹק֖ ר ַיֽ ֹאֶמרַוִּיָּוֵת֥ ְב֖קֹו ִעּֽמֹו׃ ַוּי֣ ֔קֹב ְּבֵהָאֽ ַק֙ע ַּכף ֶי֣ ֶרְ� ַיֽעֲ י  ּ֖גַע ְּבַכף ְיֵר֑כֹו ַוֵּת֙ ִני ּ֥כִ ַׁשְלֵּח֔
אֶמר יַ  ֹ֖ � ַוּי יו ַמה ְּׁשֶמ֑ אֶמר ֵא֖לָ ֹ֥ ִני׃ ַוּי ַרְכְָּתֽ י ִאם ּֽבֵ ֲח֔� ּ֖כִ ַחר ַוּ֙יֹאֶמ֙ר ֣לֹא ֲאַׁשּֽלֵ ה ַהּׁ֑שָ יָת ָע֖לָ י ָׂשִר֧ ל ּֽכִ ָרֵא֑ י ִאם ִיְׂשְ ֔� ּ֖כִ ר עֹו֙ד ִׁשְמְ ֵמ֥ קֹב֙ ֵיֽאָ ֽקֹב׃ ַוּ֗יֹאֶמר ֤לֹא ַיֽעֲ ֽעֲ

ים ַוּתּוֽכָל׃ִעם ֱאל  ֵקים ְוִעם ֲאָנׁ֖שִ

  שמות ושאיפותחלק שני: 

 ה.-: בראשית יז, א2מקור 

ֹאֶמר ֵאָלי֙ו ֲאִני ֵקל ם ַוּי֤ ָר֗ א ה' ֶאל ַאְבְ ים ַוֵּיָר֨ ַׁשע ָׁש֑נִ ים ָׁשָנ֖ה ְוֵת֣ ֥עִ ם ֶּבן ִּתְׁשְ ָר֔ ֵי֥ה ָתֽמִ  ַוְיְ֣הִי ַאְבְ ְ� ְלָפַני֖ ֶוְהְ ַהּ֥לֵ י ֵּביִני֣ ַׁשַקי ִהְתְ  ים׃ ְוֶאְּתָנ֥ה ְבִרי֖תִ
י ִהֵּנ֥ה ְבִר  ֶבּה֥ רֶ ְואַ  �ּוֵּבינֶ  ר ִאּ֛תֹו ֱאלִקים: ֵלאֽמֹר׃ ֲאִנ֕ ו ַוְיְַדֵּב֥ ם ַעל ָּפָני֑ ָר֖ ל ַאְבְ ֹד׃ ַוִּיֹּפ֥  ֹד מְאֽ יָת ְל֖אַב ֲה֥מֹון ּגֹוֽיִם׃ ְוֽלֹא ִיּקָ ֽאֹוְתך ֖בִּמְאְ֥ ְ� ְוָהִי֕ י ִאָּת֑ א ֛עֹוד יִת֖ ֵר֥

י�׃  י ַאב ֲה֥מֹון ּגֹוִי֖ם ְנַתִּתֽ ם ּ֛כִ ָרָה֔ ֙� ַאְבְ ם ְוָהָי֤ה ִׁשְמְ ָר֑ � ַאְבְ  ֶאת ִׁשְמְ

 טז.-: בראשית יז, טו3מקור 

ֹאֶמר ה ְׁשֽמָ  ַוּי֤ י ָׂשָר֖ י ּ֥כִ ּה ָׂשָר֑ א ֶאת ְׁש֖מָ ָר֥ ְתּ֔� ֽלֹא ִתְקְ י ִאְׁשְ ם ֱא�קִי֙ם ֶאל ַאבָרהָם֔ ָׂשַר֣ ה ְלגֹוִי֔ ְיָת֣ יָה֙ ְוָהֽ ַרְכְִּת֙ ן ּוֵבֽ ָּנה ְל֖ךָ ֵּב֑ ִּתי ִמֶּמ֛ ם ָנַת֧ ּה ְוַג֨ י אֹתָ֔ ַרְכְִּת֣ ּה׃ ּוֽבֵ
ּו׃ יֽ ְהְ ָּנה ִיֽ ים ִמֶּמ֥ י ַעִּמ֖ ֵכ֥  ַמְלְ

 בבלי, ברכות יג, א. תלמוד :4מקור 

 

 

 

 

 : הרב שמשון רפאל הירש, פירוש על בראשית יז, טו. 5מקור 

והיה שמך אברהם"; מכאן ואילך  -וא אומר: "לא יקרא עוד את שמך אברם לעיל ה
יהיה שמך אברהם; הרי זה ייעוד, שטרם הגעת אליו, ועליך להשיג אותו. ואילו כאן 

כי שרה שמה; היא הנה "שרה"; היא קובעת  -הוא אומר: לא תקרא את שמה שרי 
ינה לכל טוב וישר, מידה ושומרת על המידה; יש בלבה הרגשה עדינה, מידה עד

של משפט ומוסר, של נימוס  -לכל נאה והוגן וקדוש; היא מקיימת בעצמה מידה זו 
אלהי אמתי; היא יודעת מה מתאים לו לאדם טהור בכל עת ובכל התנאים; ובשיפוט 

ולא רק  -עדין היא מעריכה את הכל באמת מידה זו. הנה זו מידת שרה כבר היום 
 .לעתיד לבוא

 שינוי שם חלק שלישי: 

  בבלי, ראש השנה טז, ב. תלמוד :6מקור 

 

 

 

 : רמב"ם, משנה תורה, הלכות תשובה ב, ד.7מקור 

מדרכי התשובה להיות השב צועק תמיד לפני השם בבכי ובתחנונים 
ועושה צדקה כפי כחו ומתרחק הרבה מן הדבר שחטא בו ומשנה שמו 

ומשנה מעשיו כולן כלומר אני אחר ואיני אותו האיש שעשה אותן המעשים 
לטובה ולדרך ישרה וגולה ממקומו שגלות מכפרת עון מפני שגורמת לו 

להכנע ולהיות עניו ושפל רוח:
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 נודדם ע
 סנדרה לילינטל

 דקות) 10(הקדמה 

דקות יש  60דקות אם יש צורך. ליחידה בת  60דקות, או של  75הערה למנחה: היחידה ניתנת להעברה במסגרת של הערה למנחה: 
 . 9, 8, 6ים השמיט את חלקל

 ת!ברוכים הבאים ליום העולמי ללימוד יהדו

היום נעמיק באופן שבו חווית הגלות עיצבה את העם היהודי, מתקופת המקרא ועד לימינו. מהגלות הראשונה, מארץ ישראל לבבל, 
 הנדודים והפיזור בתפוצות עיצבו את העם היהודי וקבעו את אופיו. 

ם שעודנו במצב של גלות, ובין אם אנחנו סוברים שהגלות כבר הסתיימה, יהודי רבים בתפוצות מתמודדים עם בין אם אנחנו מאמיני
הנושא כאשר הם באים לבחון את הזהות היהודית שלהם. רוב יהודי העולם כיום אינם נאלצים להתמודד עם גלות כפויה, אבל נושאים 

 העסיק אותם. כמו קבע וארעי, נטיעת שורשים ועקירתם, ממשיכים ל

נחישות היא תכונה מובהקת של העם היהודי, שאפשר אולי לייחס אותה להיסטוריה ארוכה של נדודים בין עמים אחרים. נעיין במספר 
דרכים שבהן ההיסטוריה המשותפת של גלות עשויה לסייע לנו לשגשג במסע המתמשך של העם היהודי. נתחיל בדוגמא אחת של 

הרב שטינזלץ הוא אחד ההוגים המובילים של תקופתנו, והוא ידוע בעיקר ישראל שטינזלץ. -יא הרב עדין אבןנחישות יהודית, אותה מב
 .בזכות פירושיו המקיפים לתלמוד ולתנ"ך, ועבודתו בתחום הקבלה

 ישראל שטינזלץ: "האם יש לנו תכונות ייחודיות?" בתוך: אנו היהודים.-: הרב עדין אבן1מקור 

פן מיוחד ממסעות השמדה, החל ממלחמות בר כוכבא ועד לימינו. מאידך, לעם היהודי יש יתרונות רבים העם היהודי סבל באו
שאינה קיימת עבור רוב  –שקשורים בקיום הפיסי. מצב הגלות, על אף הקשיים המהותיים הכרוכים בו, מספק ליהודים אפשרות 

ילה את היהודים להסתגלות ת מאפשר גמישות מסוימת, והרגלנדוד ולהגר ממקום למקום. יתרה מכך, מצב הגלו -תושבי הארץ, 
לתנאים חדשים. לדוגמא, עמים שעיקר הכלכלה שלהם התבססה על עבודת אדמה היו רגישים במיוחד לכל אסון טבע, בעוד 

 שהיהודים לא הושפעו באותה מידה מקטסטרופות כגון אלה. 

 :> שאלו

 ים היהודיים כיום? מדוע?האם לדעתכם דברי הרב שטינזלץ תקפים לגבי החי .1
איפה נפגשת הזהות היהודית עם הלאומיות או האזרחות? האם הזהות היהודית קודמת לאזרחות, או שהאזרחות קודמת  .2

 לזהות היהודית? 

בבל, לאחר חורבן בית לדברי הרב שטינזלץ, שנות הנדודים הן חלק משמעותי וראשוני מן החוויה היהודית. נעיף מבט קרוב יותר בגלות 
 ראשון. 

 דקות) 15(חלק ראשון: חוויית הגלות הראשונית 

במאה השישית לפנה"ס, בסוף תקופת בספר ירמיהו מתואר כיצד עם ישראל נשלח לגלות בבל למשך שבעים שנה. ירמיהו היה נביא 
 .בית המקדש הראשון ולאחר חורבנו

 יד.-: ירמיהו כט, י2מקור 

י ר ה ִּכֽ י ֲעֵליֶכ֙ם ֶאתֹכ֙ה ָאַמ֣ ם ַוֲהִקֹמִת֤ ד ֶאְתֶכ֑ ים ָׁשָנ֖ה ֶאְפֹק֣ ל ִׁשְבִע֥ את ְלָבֶב֛ ֹ֧ י ְמל י ְלִפ֞ ם ֶאל ' ִּכ֠ יב ֶאְתֶכ֔ י ַהּ֔טֹוב ְלָהִׁש֣ ה׃ ְּדָבִר֣  ַהָּמ֖קֹום ַהֶּזֽ
ְעִּתי ֶאת י ָיַד֜ ם ְנֻאם ִּכ֩י ָאֹנִכ֨ ב ֲעֵליֶכ֖ י ֹחֵׁש֥ ר ָאֹנִכ֛ ת ֲאֶׁש֧ ה׃ה' ַמְחְׁש  ַהַּמֲחָׁשֹב֗ ית ְוִתְקָוֽ ם ַאֲחִר֥ ת ָלֶכ֖ ה ָלֵת֥ א ְלָרָע֔ ֹ֣  ֤בֹות ָׁשלֹו֙ם ְול

ם׃ י ֲאֵליֶכֽ י ְוָׁשַמְעִּת֖ ם ֵאָל֑ ם ְוִהְתַּפַּלְלֶּת֖ ֲהַלְכֶּת֔ ם ֹאִת֙י ַוֽ  ּוְקָראֶת֤
ִני ְּבָכל י ִתְדְרֻׁש֖ ם ִּכ֥ י ּוְמָצאֶת֑ ם ֹאִת֖ ם׃ ּוִבַּקְׁשֶּת֥  ְלַבְבֶכֽ

אִתי ָלֶכ֮ם ְנֻאם י ֶאתה ְוִנְמֵצ֣ ָּכל ' ְוַׁשְבִּת֣ ְתֶכם ִמֽ י ֶא֠ ם] ְוִקַּבְצִּת֣ ם ּוִמָּכל שביתכם [ְׁשבּוְתֶכ֗ ם ְנֻאם ַהּגֹוִי֞ ם ָׁש֖ ְחִּתי ֶאְתֶכ֛ ר ִהַּד֧ ה'  ַהְּמקֹו֗מֹות ֲאֶׁש֨
ם ֶאל י ֶאְתֶכ֔ ָּמ֔קֹום ֲאֶׁשר ַוֲהִׁשֹבִת֣ ם׃ ַה֨ ם ִמָּׁשֽ יִתי ֶאְתֶכ֖  ִהְגֵל֥

 :> שאלו

 הללו, ומדוע זהותו משמעותית? מהי ההבטחה המתוארת כאן? מהם התנאים המתוארים בגלות? פסוקיםמי הדובר ב .1
שנה, בכמה דורות מדובר? האם זהו זמן מספק להפוך את הגלות לנורמה, ואת המולדת לזיכרון  70אם אורך הגלות היא  .2

 עמום? 
ראל? כיצד היציאה לגלות השפיעה על התרבות האם לדעתכם מישהו שיצא עצמו לגלות האמין שילדיו ונכדיו ישובו לארץ יש .3

 של העם אם העם תפס את הגלות כמצב מתמשך ותמידי, ולא ארעי? 
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המסע לגלות והשיבה מהגלות שבעים שנים מאוחר יותר הם המקור לפיזור היהודי בתפוצות. הניסיון הראשוני של הגלות היה האם העם 
ולדת כרוכים בדרך כלל זה בזה. על מנת לשרוד כעם מחוץ למולדת, היה צורך לאזן את עם ומיוכל לשרוד עם זהות לאומית ללא מולדת. 

תנועה זו של רצוא רב לחיות חיים נורמטיביים בתקופה שבין לבין. יהגעגועים לחיים שהיו עם תקווה לעתיד, ועם היכולת לעשות את המ
ה בהיסטוריה היהודית, מן התקופה המקראית ועד היום. נשווה ושוב בין התקווה לשיבה להבטה לעתיד ודאגה להווה נוכחת בכל תקופ

 את גלות בבל למצבים מאוחרים יותר של גלות. 

 דקות) 20(מגלות לתפוצות לק שני: ח

 במהלך הקריאה.  3למקור  2לקוח גם הוא מספר ירמיהו. נשווה את מקור  3מקור 

 ז.-: ירמיהו כט, ד3מקור 

ר ה' ְצָבקֹות ֱא�קֵ  ה ָאַמ֛ בּו ְוִנְט֣עּו ַגּ֔נֹות וְ ֹּכ֥ ים ְוֵׁש֑ ָלה׃ ְּב֥נּו ָבִּת֖ ִם ָּבֶבֽ יִתי ִמירּוָׁשַל֖ ה ֲאֶׁשר ִהְגֵל֥ ּגֹוָל֔ ל ְלָכל ַה֨ ים י ִיְׂשָרֵא֑ ִאְכ֖לּו ֶאת ִּפְרָין׃ ְק֣חּו ָנִׁש֗
ים ְוֶאת ְּבֽנֹוֵתיֶכ֙ם ְּת֣נּו  ם ָנִׁש֗ ים ּוָבנֹו֒ת ּוְק֨חּו ִלְבֵניֶכ֜ טּו׃ ְוִדְרׁ֞שּו ֶאת ְׁש֣לֹום ְוהֹוִלידּ֮ו ָּבִנ֣ ם ְוַאל ִּתְמָעֽ ים ּוָב֑נֹות ּוְרבּו ָׁש֖ ְדָנה ָּבִנ֣ ים ְוֵתַל֖ ֲאָנִׁש֔ ַלֽ

ם ָׁשֽלֹום׃ ּה ִיְהֶי֥ה ָלֶכ֖ י ִבְׁשלֹוָמ֔ ּה ֶאל ה' ִּכ֣ ְל֥לּו ַבֲעָד֖ ָּמה ְוִהְתַּפֽ יִתי ֶאְתֶכ֙ם ָׁש֔ ר ִהְגֵל֤ יר ֲאֶׁש֨  ָהִע֗

 :שאלו> 

 ?2היא שונה ממה שמובא במקור ומדוע זהותו משמעותית? מה ההבטחה המובאת בטקסט? כיצד מיהו הדובר בטקסט,  .1
 האם השינוי בגישה מפתיע אתכם? כיצד, ומדוע?  .2
 מה מספר לנו הטקסט על האחריות האישית להישרדות העם היהודי?  .3

ז, עוד לפני ההבטחה שעם ישראל ישוב -הו כט, דלבנות חיים בגלות מופיעים כבר בירמי -ולמעשה, גם העידוד  –מעניין לציין שהרשות 
יד. עידוד זה לחיות חיים רגילים וליהנות מהשפע שבגלות נראים סותרים להבטחה לשוב לארץ. -לארצו בהמשך הפרק, ירמיהו כט, י

ה אלא לצאת למעשה, יהודים רבים שהתיישבו בבבל נותרו שם אחרי שהגלות הסתיימה. ירמיהו מכיר בכך שאפילו כאשר אין בריר
לגלות, אין המשמעות שחובה לחיות בתודעת אבל תמידית לכל אורך הדורות. אפשר לבנות קהילות ולהמשיך לחיות כיהודים על אדמת 

 ארץ אחרת.

לפנה"ס. ספר עזרא  5-, הלקוח מספר עזרא. עזרא הסופר היה כהן במאה ה4שנות גלות? מצב זה מתואר במקור  70ומה קורה לאחר 
, תחת הנהגתו של עזרא. יהודים המוגלים שחיים בשלווה בבבל, ומקבלים הזדמנות לשוב לירושלים ולמסורת היהודיתמתאר את ה

. הוא נחשב גדול פרשני המקרא והתלמוד, והפרשן היהודי 11-מובא פירוש רש"י לפסוקים אלה. רש"י חי ופעל בצרפת במאה ה 5מקור ב
 ישראל שטינזלץ לספר עזרא. -קטע מתוך פירושו של הרב עדין אבןמובא  6במקור  המוכר והידוע ביותר בעולם.

 בחברותא. 6, 5, 4> הנחו את המשתתפים לקרוא את מקורות 

 .לימוד בחברותא הוא לימוד בזוגות. לימוד טקסט יחד עם אדם נוסף מאפשר שיתוף ברעיונות ותובנות במהלך העיון המשותף

 ד.-: עזרא א, א4מקור 

ס ִלְכ֥לֹות ְּדַברּוִבְׁשַנ֣ת ַאַח֗  ֶל� ָּפַר֔ יר ה' ֶאת ת ְל֙כֹוֶרׁ֙ש ֶמ֣ י ִיְרְמָי֑ה ֵהִע֣ ֶל� ה' ִמִּפ֣ ֶרׁש ֶמֽ ֲעֶבר ֙רּוַח֙ ֹּכ֣ ס ַוַּיֽ ר:  ַמְלכּו֔תֹו ְוַגם קֹו֙ל ְּבָכל ָּפַר֔ ב ֵלאֹמֽ ְּבִמְכָּת֖
ַתן ִל֔  ֶרץ ָנ֣ ל ַמְמְל֣כֹות ָהָא֔ ס ֹּכ֚ ֶל� ָּפַר֔ ֶרׁש ֶמ֣ ר ֹּכ֚ ה ָאַמ֗ ִים ְוֽהּואֹּכ֣ ד ָעַל֙י ִלְבֽנֹות י ה' ֱא�ֵקי ַהָּׁשָמ֑ י ָפַק֤ ה: ִמֽ יהּוָדֽ ר ִּבֽ ִם ֲאֶׁש֥ ִית ִּבירּוָׁשַל֖ ם ִמָּכל ֣לֹו ַב֔  ָבֶכ֣

ֶבן ֶאת ה ְוִי֗ ר ִּביהּוָד֑ ִם ֲאֶׁש֣ ַעל ִלירּוָׁשַל֖ י ֱא�ָקי֙ו ִעּ֔מֹו ְוַי֕ ל ֥הּוא הָ  ַעּ֗מֹו ְיִה֤ ית ה' ֱא�ֵקי ִיְׂשָרֵא֔  ם: ְוָכלֵּב֤ ִֽ ר ִּבירּוָׁשָל ָּכל ֱא�ִקים ֲאֶׁש֥ ר ִמֽ  ַהִּנְׁשָא֗
ר ר ֣הּוא ָגֽ ה ִעם ַהְּמֹקמֹו֮ת ֲאֶׁש֣ ב ּוִבְר֣כּוׁש ּוִבְבֵהָמ֑ ֶסף ּוְבָזָה֖ י ְמֹק֔מֹו ְּבֶכ֥  ם: ָׁש֒ם ְיַנְּׂש֙אּוהּ֙ו ַאְנֵׁש֣ ִֽ ר ִּבירּוָׁשָל ית ָהֱא�ִקים ֲאֶׁש֥ ה ְלֵב֥ ְּנָדָב֔  ַה֨

 ד.-, עזרא א, ג: רש"י5קור מ

מצוה אני לאנשי מקומו שיעניקוהו וינשאוהו  ינשאוהו.. וכל יהודי הנשאר במקומו שלא יוכל לעלות מחמת שאין לו ממון: וכל הנשאר
בכסף ובזהב ורכוש ובהמות למען יוכל לעלות לירושלים עם הנדבה אשר יתנדבו אנשי מקומו לבנין הבית שאף האומות יש בהם 

 נדבה לבנין הבית: לבית האלקים אשר בירושלים. אשר היו מתנדבים

 ישראל שטינזלץ, פירוש לעזרא א, ד.-: הרב עדין אבן6קור מ

היה ברור לכורש שלא כל היהודים ייענו לקריאתו, משום שבבל מרוחקת מארץ ישראל, והמסע היה מפרך. על כן, הוא אמר: "וכל 
קומו בכסף ובזהב וברכוש ובבהמה עם הנדבה לבית האלוקים אשר הנשאר מכל המקומות אשר הוא גר שם, ינשאוהו אנשי מ

בירושלים". כורש שכנע יהודים שהחליטו שלא לשוב לכל הפחות לסייע לאלה שבחרו ללכת. הוא אפילו דחק בהם לשלוח נדבות 
ין שיידרש להם כסף לא לירושלים. כורש אולי ידע ואולי לא ידע שהיהודים השבים עמדו להגיע לארץ שוממה. למרות זאת, הוא הב

רק למסע. בנוסף, כורש עצמו, יחד עם מלכים נוספים, תרם כסף וכלים למקדש, ודרש מהיהודים להשתתף ביוזמה התנדבותית זו. 
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על כן, הצהרת כורש הייתה יותר מאשר הרשאה ליהודים לשוב לארץ ישראל. הוא עודד אותם באופן פעיל לשוב ולבנות את 
 בית לאומי. המקדש, ולייסד לעצמם

 > לדיון בחברותא: 

אלה שיישארו בבבל, בגלות. האם  –מבין שהיהודים בבבל לא ישובו בהכרח למולדתם, וכורש מתייחס ל"כל הנשאר"  ורשכ .1
 אתכם? כיצד הוא שונה ממה שירמיהו חזה לגבי עתיד העם היהודי בגלות?  עהתיאור מפתי

לק מהעם לא ישוב לארץ ישראל. האם תוכלו לחשוב על סיבות נוספות רש"י מציג הסבר אפשרי אחד לגבי הסיבה שבגללה ח .2
 שבגללן היהודים לא ישובו לארצם? 

 המקורות רומזים שהישארות בגלות היא מצב סביר ומקובל. מה דעתכם?  .3

 > כנסו את הקבוצה ובקשו מהחברותות לשתף תובנות מתוך הלימוד המשותף. 

ק ניכר מהעם היהודי עבר תהליך מתפיסה עצמית כעם בגלות לתפיסה של עם שמסוגל לחיות בין תקופת ירמיהו לתקופתו של עזרא, חל
 מחוץ לגבולות ארצו, אפילו אם יש לו יכולת לשוב. 

ם היהודי; אדרבא, הגלות טיפחה בעם נחישות ויכולת הסתגלות. עמן המקורות שהובאו כאן נראה שהגלות הכפויה לא החריבה את ה
 דדת שפיתח העם עזרו לו בתהליך ההסתגלות למצב מתמשך של גלות.  הנחישות והתרבות הנו

 דקות) 20(תפוצות חלק שלישי: 

) על חייו בגולה. רבי יהודה הלוי היה משורר יהודי שחי בספרד המוסלמית 1075-1141הוא שיר מאת רבי יהודה הלוי ( 7מקור 
 אבל נפטר זמן קצר אחרי שהגיע לארץ. ,1140והנוצרית. הוא עזב את ספרד כדי לעלות לארץ ישראל בשנת 

 : רבי יהודה הלוי, לבי במזרח7מקור 
 ִלִּבי ְבִמְזָרח ְוָאֹנִכי ְּבסֹוף ַמֲעָרב

 ֵאי� ֶאְטֲעָמה ֵאת ֲאֶׁשר ֹאַכל ְוֵאי� ֶיֱעָרב
 ֵאיָכה ֲאַׁשֵּלם ְנָדַרי ָוֱאָסַרי, ְּבעֹוד

 ִצּיֹון ְּבֶחֶבל ֱאדֹום ַוֲאִני ְּבֶכֶבל ֲעָרב
 ל ְּבֵעיַני ֲעֹזב ָּכל טּוב ְסָפַרד, ְּכמֹוֵיקַ 

 ֵיַקר ְּבֵעיַני ְראֹות ַעְפרֹות ְּדִביר ֶנֱחָרב

 :שאלו> 

 כיצד מרגיש רבי יהודה הלוי ביחס לחייו בספרד? למה הוא מתייחס במילים "כל טוב ספרד"? .1
 ע?את השיר, הוא מעולם לא היה בארץ. למה בדיוק הוא מתגעג בי יהודה הלויכאשר כתב ר .2
 נפוצה בארץ תחושת הגעגועים בקרב יהודים המתגוררים מחוץ לארץ ישראל? האם לדעתכם  .3

כיצד חי העם בגלות? האם הוא התגעגע לארץ ישראל? האם היהודים שכחו מארץ ישראל והמשיכו בחייהם? רבי יהודה הלוי משורר על 
 ד. ועם זאת, אחרים לא הרגישו את כאב הגלות באותו אופן. געגועים לארץ ישראל, שמונעים ממנו ליהנות באופן מלא מן השפע בספר

לפנה"ס, ונבואותיו המפורסמות הולחנו והוקראו במשך אלפי שנים. רבי יעקב בן  7-לקוח מספר מיכה. הנביא מיכה חי במאה ה 8מקור 
, כותב רבנו תם על 9ל רש"י. במקור , נכדו של הפרשן הגדו12-מאיר, הלוא הוא רבנו תם מבעלי התוספות, היה חכם צרפתי בן המאה ה

 היהודים החיים בבארי ואוטרנטו (ערים באיטליה של היום), תוך שימוש בפסוקים מספר מיכה. 

 : מיכה ד, ב.8מקור 

ה ֶאל ְמרּ֙ו ְל֣כּו ׀ ְוַנֲעֶל֣ ים ְוָאֽ ם ַרִּב֗ ָהְל֞כּו ּגֹוִי֣ נּ֙ו ִמְּד  ה' ְוֶאל ַהר ְוֽ ב ְויֹוֵר֙ ה ּוְדַברֵּבי֙ת ֱא�ֵקי ַיֲעֹק֔ א תֹוָר֔ י ִמִּצּיֹו֙ן ֵּתֵצ֣ יו ִּכ֤ ְרֹחָת֑ ה ְּבֹאֽ יו ְוֵנְלָכ֖ ִ ִמ ה'  ָרָכ֔  ם׃יירּוָׁשָל

 ו, עמ' צ.'פרק תש : רבנו תם, ספר הישר,9מקור 

 כי מבארי תצא תורה ודבר ה' מאוטרנטו

 :שאלו >

 בשילוב הפסוק ממיכה?למה מתכוון לדעתכם רבנו תם  .1
 במקום חדש? האם תמיד יישארו געגועים למקום שממנו אדם הגיע? האם אפשר להקים בהצלחה חיים  .2
 כיצד הקשר המתמשך לתורה מסייע לעם היהודי לשרוד מחוץ לארץ ישראל? .3

שנה לפני חורבן הבית, אז ניבא "כי מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלים". רבנו תם לוקח את הפסוק ומנסח אותו מחדש,  150-מיכה חי כ
תו שהתורה עכשיו יוצאת לא מירושלים, אלא מבארי ומאוטרנטו. הטקסט צורם בשל ההשוואה בין ירושלים לערים כדי לבטא את עמד
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בגולה. רבנו תם מדגים כיצד היהודים שהסתגלו למציאות החדשה של הגלות היו מסוגלים לבנות קהילות חדשות שבהן התורה חיה 
 אבל הזהות היהודית לעולם נשארת. וקיימת. אחרי ככלות הכל, אפשר לגלות מארץ מסוימת, 

 

הרגישו בבית  12-אוטרנטו במאה הבארי ורבנו תם רומז שלמרות שהיהודים בבבל ייחלו לרגע שבו יוכלו לחזור לארץ ישראל, יהודי 
אורך פרשנות זו נפוצה גם במקומות וזמנים אחרים, למשל במקורות איטלקיים מתקופת הרנסנס. דוגמאות רבות למחוץ לארץ ישראל. 

), שהיה רב, 1932-2009ההיסטוריה מכילות גישות שונות לחיים בגלות. דוגמא אחת מתוארת על ידי ד"ר יוסף חיים ירושלמי (
 היסטוריון, ופרופסור להיסטוריה יהודית באוניברסיטת הרווארד ובאוניברסיטת קולומביה. 

 בתוך:  : יוסף חיים ירושלמי, "גלות וגירוש בהיסטוריה היהודית",10מקור 

Crisis and Creativity in the Sephardic World. Benjamin R. Gampel, ed. Columbia University Press, New York, 
1997. 

ביקר ההרפתקן המשיחי בסיינה שבאיטליה, הבנקאי ישמעאל דה רייטי, שבביתו, שתואר כ"מקדש לתורה ומדע",  1526בשנת 
ללון אבל בלי סיוע כלכלי עבור הפרויקט שלו. ראובני מדווח: "אמרתי לו, 'מה אתה רוצה? דוד ראובני. לראובני הוצע מקום 

'אין לי כל עניין בירושלים, ואין לי לא רצון ולא תשוקה לכל מקום מלבד  –ירושלים, או להישאר איפה שאתה נמצא'? והוא ענה 
 סיינה'. 

 :שאלו> 

? ומה לגבי 16-, או למאה ה12-היהודיים בגלות בבל, בהשוואה למאה ה תפיסתכם לגבי החייםאת  9, 8כיצד משנים מקורות  .1
 היום? 

כאשר בוחרים לעבור למקום חדש, כיצד עשוי להשפיע הקשר לעם היהודי על ההחלטה? באילו דרכים אפשר לשמור על  .2
 הזהות היהודית בסביבה חדשה? 

ום הישן אל המקום החדש? מן הזהות הישנה אל במעבר ממקום אחד למשנהו, מה אנחנו משמרים ומביאים אתנו מן המק .3
 הזהות החדשה?

 כיצד עם נודד שומר על קשר למולדתו?  .4

לפי המחקר של פרופ' ירושלמי, בעוד שהיו וישנם אנשים שמרגישים שהמציאות היהודית מחוץ לארץ ישראל קשה וכואבת, אחרים 
למרות שיש תקדים להישארות במקום שממנו אנחנו וב לירושלים. מסתגלים לסביבה החדשה עד כדי הזדהות מלאה, בלי שום רצון לשו

 , יש מי שמתחבר דווקא לתחושה שצריך לשוב. אמורים "לשוב"

 דקות) 10(העם הנודד סיכום 

הם הצליחו לבנות לעצמם חיים חדשים  –בין אם מתוך כורח ובין אם מתוך בחירה  –בכל מקום שבו חיו היהודים אורך הדורות, כל ל
הילות משגשגות. במקומות שונים ובתקופות שונות, נמצאו דרכים שונות להתחבר ליהדות, דרך התרבות והמסע המשותף, שאפשר וק

 שימור של הזהות היהודית. 

כיצד יכול עם לשמור על זהותו בגלות? הניידות של התורה וההלכה, של הפילוסופיה היהודית לאורך שנות עם ישראל בגולה, אפשרו 
 ודי לחצות יבשות ועדיין לשמור על זהות יהודית מגובשת. כותב על כך הרב שטינזלץ: לעם היה

 .11> קראו בקול את מקור 

 ישראל שטינזלץ, פסח: חג החרות.-: הרב עדין אבן11מקור 

לא בכל שנות הגלות והנדודים, היהודים נדרשו להשלים עם חוסר היכולת שלהם לשלוט בחייהם בתחומים רבים, אבל הגלות 
הייתה שלמה, משום שהם לא התייחסו אל עצמם כאל נחותים. כל עוד הם שמרו וטיפחו את הפנימיות שלהם, חיי הרוח שלהם 

 לא סיפקו רק נחמה, אלא גם שימשו להם מולדת, מקום מפלט שלא ניתן לפגוע בו או להחריב אותו. 

 :שאלו> 

ם על האופן שבו הוא מציג יחס זה, ומדוע? כיצד הרעיון המוצג כיצד מבין הרב שטינזלץ את היחס בין עם למולדת? מה דעתכ .1
 כאן עשוי לשנות את האופן שבו אנו תופסים את העם היהודי?

יש דמיון לרגעים מרכזיים ביהדות התפוצות בתקופה איזה דמיון ואיזה שוני ראיתם בין המסעות שעליהם דיברנו היום? האם  .2
 המודרנית? 

 ת תפיסתכם לגבי הבנת התפוצות ונדודי העם היהודי? כיצד, ומדוע? האם הדיון כאן היום שינה א .3
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 עם נודד
 הקדמה

 בתוך: אנו היהודים. "האם יש לנו תכונות ייחודיות?" ישראל שטינזלץ:-: הרב עדין אבן1מקור 

יתרונות רבים שקשורים  העם היהודי סבל באופן מיוחד ממסעות השמדה, החל ממלחמות בר כוכבא ועד לימינו. מאידך, לעם היהודי יש
 -שאינה קיימת עבור רוב תושבי הארץ,  –בקיום הפיסי. מצב הגלות, על אף הקשיים המהותיים הכרוכים בו, מספק ליהודים אפשרות 

לנדוד ולהגר ממקום למקום. יתרה מכך, מצב הגלות מאפשר גמישות מסוימת, והרגילה את היהודים להסתגלות לתנאים חדשים. 
ם שעיקר הכלכלה שלהם התבססה על עבודת אדמה היו רגישים במיוחד לכל אסון טבע, בעוד שהיהודים לא הושפעו לדוגמא, עמי

 באותה מידה מקטסטרופות כגון אלה. 

 חלק ראשון: חוויית הגלות הראשונית 
 יד.-: ירמיהו כט, י2מקור 

ים ָׁשנָ֖  ל ִׁשְבִע֥ את ְלָבֶב֛ ֹ֧ י ְמל י ְלִפ֞ ר ה' ִּכ֠ י ֹכ֙ה ָאַמ֣ ה׃ִּכֽ ם ֶאל ַהָּמ֖קֹום ַהֶּזֽ יב ֶאְתֶכ֔ י ַהּ֔טֹוב ְלָהִׁש֣ י ֲעֵליֶכ֙ם ֶאת ְּדָבִר֣ ד ֶאְתֶכ֑ם ַוֲהִקֹמִת֤  ה ֶאְפֹק֣
א ְלָרעָ֔  ֹ֣ ב ֲעֵליֶכ֖ם ְנֻאם ה' ַמְחְׁש֤בֹות ָׁשלֹו֙ם ְול י ֹחֵׁש֥ ר ָאֹנִכ֛ ת ֲאֶׁש֧ ְעִּתי ֶאת ַהַּמֲחָׁשֹב֗ י ָיַד֜ ת ָלֶכ֖ם ַאחֲ ִּכ֩י ָאֹנִכ֨ ית ְוִתְקָוֽה׃ה ָלֵת֥  ִר֥

ם׃ י ֲאֵליֶכֽ י ְוָׁשַמְעִּת֖ ם ֵאָל֑ ם ְוִהְתַּפַּלְלֶּת֖ ֲהַלְכֶּת֔ ם ֹאִת֙י ַוֽ  ּוְקָראֶת֤
ם׃ ִני ְּבָכל ְלַבְבֶכֽ י ִתְדְרֻׁש֖ ם ִּכ֥ י ּוְמָצאֶת֑ ם ֹאִת֖  ּוִבַּקְׁשֶּת֥

ם] ְוִקּבַ  י ֶאת שביתכם [ְׁשבּוְתֶכ֗ אִתי ָלֶכ֮ם ְנֻאם ה' ְוַׁשְבִּת֣ י ְוִנְמֵצ֣ ם ְנֻאם ה' ַוֲהִׁשֹבִת֣ ְחִּתי ֶאְתֶכ֛ם ָׁש֖ ר ִהַּד֧ ם ּוִמָּכל ַהְּמקֹו֗מֹות ֲאֶׁש֨ ָּכל ַהּגֹוִי֞ ְתֶכם ִמֽ י ֶא֠ ְצִּת֣
ם׃ יִתי ֶאְתֶכ֖ם ִמָּׁשֽ ָּמ֔קֹום ֲאֶׁשר ִהְגֵל֥ ם ֶאל ַה֨  ֶאְתֶכ֔

 חלק שני: מגלות לתפוצות 
 ז.-: ירמיהו כט, ד3מקור 

ר ה' ְצָבקֹות אֱ  ה ָאַמ֛ בּו ְוִנְט֣עּו ַגּ֔נֹוֹּכ֥ ים ְוֵׁש֑ ָלה׃ ְּב֥נּו ָבִּת֖ ִם ָּבֶבֽ יִתי ִמירּוָׁשַל֖ ה ֲאֶׁשר ִהְגֵל֥ ּגֹוָל֔ ל ְלָכל ַה֨ ים ְוהֹוִלידּ֮ו �ֵקי ִיְׂשָרֵא֑ ת ְוִאְכ֖לּו ֶאת ִּפְרָין׃ ְק֣חּו ָנִׁש֗
ים ְוֶאת ְּבֽנֹוֵתיֶכ֙ם ְּת֣נ  ם ָנִׁש֗ ים ּוָבנֹו֒ת ּוְק֨חּו ִלְבֵניֶכ֜ ר הִ ָּבִנ֣ יר ֲאֶׁש֨ טּו׃ ְוִדְרׁ֞שּו ֶאת ְׁש֣לֹום ָהִע֗ ם ְוַאל ִּתְמָעֽ ים ּוָב֑נֹות ּוְרבּו ָׁש֖ ְדָנה ָּבִנ֣ ים ְוֵתַל֖ ֲאָנִׁש֔ יִתי ּו ַלֽ ְגֵל֤

ּה ִיְהֶי֥ה ָלֶכ֖ם ָׁשֽלֹום׃ י ִבְׁשלֹוָמ֔ ּה ֶאל ה' ִּכ֣ ְל֥לּו ַבֲעָד֖ ָּמה ְוִהְתַּפֽ  ֶאְתֶכ֙ם ָׁש֔

 ד.-: עזרא א, א4מקור 

ֶל� ּו ֶרׁש ֶמֽ יר ה' ֶאת ֙רּוַח֙ ֹּכ֣ י ִיְרְמָי֑ה ֵהִע֣ ס ִלְכ֥לֹות ְּדַבר ה' ִמִּפ֣ ֶל� ָּפַר֔ ת ְל֙כֹוֶרׁ֙ש ֶמ֣ ה ִבְׁשַנ֣ת ַאַח֗ ר: ֹּכ֣ ב ֵלאֹמֽ ֲעֶבר קֹו֙ל ְּבָכל ַמְלכּו֔תֹו ְוַגם ְּבִמְכָּת֖ ס ַוַּיֽ ָּפַר֔
ל ַמְמְל֣כֹות הָ  ס ֹּכ֚ ֶל� ָּפַר֔ ֶרׁש ֶמ֣ ר ֹּכ֚ ה: ָאַמ֗ יהּוָדֽ ר ִּבֽ ִם ֲאֶׁש֥ ִית ִּבירּוָׁשַל֖ ד ָעַל֙י ִלְבֽנֹות ֣לֹו ַב֔ ִים ְוֽהּוא ָפַק֤ י ה' ֱא�ֵקי ַהָּׁשָמ֑ ֶרץ ָנַ֣תן ִל֔ י ָא֔ י ָבֶכ֣ם ִמָּכל ַעּ֗מֹו ְיִה֤ ִמֽ

ית ה' ֱא�ֵקי ִיְׂש  ֶבן ֶאת ֵּב֤ ה ְוִי֗ ר ִּביהּוָד֑ ִם ֲאֶׁש֣ ַעל ִלירּוָׁשַל֖ ר ֱא�ָקי֙ו ִעּ֔מֹו ְוַי֕ ר ֣הּוא ָגֽ ָּכל ַהְּמֹקמֹו֮ת ֲאֶׁש֣ ר ִמֽ  ם: ְוָכל ַהִּנְׁשָא֗ ר ִּבירּוָׁשָלִֽ ל ֥הּוא ָהֱא�ִקים ֲאֶׁש֥ ָרֵא֔
ית ָהֱא�ִקים  ה ְלֵב֥ ְּנָדָב֔ ה ִעם ַה֨ ב ּוִבְר֣כּוׁש ּוִבְבֵהָמ֑ י ְמֹק֔מֹו ְּבֶכֶ֥סף ּוְבָזָה֖  ָׁש֒ם ְיַנְּׂש֙אּוהּ֙ו ַאְנֵׁש֣ ר ִּבירּוָׁשָלִֽ  ם:ֲאֶׁש֥

 ד.-: רש"י, עזרא א, ג5מקור 

מצוה אני לאנשי מקומו שיעניקוהו וינשאוהו  ינשאוהו.. וכל יהודי הנשאר במקומו שלא יוכל לעלות מחמת שאין לו ממון: וכל הנשאר
אשר היו בכסף ובזהב ורכוש ובהמות למען יוכל לעלות לירושלים עם הנדבה אשר יתנדבו אנשי מקומו לבנין הבית שאף האומות יש בהם 

 מתנדבים נדבה לבנין הבית: לבית האלקים אשר בירושלים.

 ישראל שטינזלץ, פירוש לעזרא א, ד.-: הרב עדין אבן6מקור 

היה ברור לכורש שלא כל היהודים ייענו לקריאתו, משום שבבל מרוחקת מארץ ישראל, והמסע היה מפרך. על כן, הוא אמר: "וכל הנשאר 
ינשאוהו אנשי מקומו בכסף ובזהב וברכוש ובבהמה עם הנדבה לבית האלוקים אשר בירושלים". כורש  מכל המקומות אשר הוא גר שם,

שכנע יהודים שהחליטו שלא לשוב לכל הפחות לסייע לאלה שבחרו ללכת. הוא אפילו דחק בהם לשלוח נדבות לירושלים. כורש אולי ידע 
רות זאת, הוא הבין שיידרש להם כסף לא רק למסע. בנוסף, כורש עצמו, ואולי לא ידע שהיהודים השבים עמדו להגיע לארץ שוממה. למ

יחד עם מלכים נוספים, תרם כסף וכלים למקדש, ודרש מהיהודים להשתתף ביוזמה התנדבותית זו. על כן, הצהרת כורש הייתה יותר 
 דש, ולייסד לעצמם בית לאומי. מאשר הרשאה ליהודים לשוב לארץ ישראל. הוא עודד אותם באופן פעיל  לשוב ולבנות את המק
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 תפוצות חלק שלישי: 
 : רבי יהודה הלוי, לבי במזרח7מקור 

 ִלִּבי ְבִמְזָרח ְוָאֹנִכי ְּבסֹוף ַמֲעָרב
 ֵאי� ֶאְטֲעָמה ֵאת ֲאֶׁשר ֹאַכל ְוֵאי� ֶיֱעָרב

 ֵאיָכה ֲאַׁשֵּלם ְנָדַרי ָוֱאָסַרי, ְּבעֹוד
 ֶבל ֲעָרבִצּיֹון ְּבֶחֶבל ֱאדֹום ַוֲאִני ְּבכֶ 

 ֵיַקל ְּבֵעיַני ֲעֹזב ָּכל טּוב ְסָפַרד, ְּכמֹו
 ֵיַקר ְּבֵעיַני ְראֹות ַעְפרֹות ְּדִביר ֶנֱחָרב

 : מיכה ד, ב.8מקור 

נּ֙ו ִמְּדָרכָ֔  ב ְויֹוֵר֙ ה ֶאל ַהר ה' ְוֶאל ֵּבי֙ת ֱא�ֵקי ַיֲעֹק֔ ְמרּ֙ו ְל֣כּו ׀ ְוַנֲעֶל֣ ים ְוָאֽ ָהְל֞כּו ּגֹוִי֣ם ַרִּב֗ ה ּוְדַבר ה' ִמירּוָׁשלִָ יו וְ ְוֽ א תֹוָר֔ י ִמִּצּיֹו֙ן ֵּתֵצ֣ יו ִּכ֤ ְרֹחָת֑  ם׃יֽ ֵנְלָכ֖ה ְּבֹאֽ

 פרק תשו, עמ' צ. : רבנו תם, ספר הישר,9מקור 

 כי מבארי תצא תורה ודבר ה' מאוטרנטו

 : יוסף חיים ירושלמי, "גלות וגירוש בהיסטוריה היהודית", בתוך: 10מקור 

יה, הבנקאי ישמעאל דה רייטי, שבביתו, שתואר כ"מקדש לתורה ומדע", ביקר ההרפתקן המשיחי דוד בסיינה שבאיטל 1526בשנת 
ראובני. לראובני הוצע מקום ללון אבל בלי סיוע כלכלי עבור הפרויקט שלו. ראובני מדווח: "אמרתי לו, 'מה אתה רוצה? ירושלים, או 

 בירושלים, ואין לי לא רצון ולא תשוקה לכל מקום מלבד סיינה'.  'אין לי כל עניין –להישאר איפה שאתה נמצא'? והוא ענה 

 סיכום העם הנודד 
 ישראל שטינזלץ, פסח: חג החרות.-: הרב עדין אבן11מקור 

בכל שנות הגלות והנדודים, היהודים נדרשו להשלים עם חוסר היכולת שלהם לשלוט בחייהם בתחומים רבים, אבל הגלות לא הייתה 
לא התייחסו אל עצמם כאל נחותים. כל עוד הם שמרו וטיפחו את הפנימיות שלהם, חיי הרוח שלהם לא סיפקו רק שלמה, משום שהם 

 נחמה, אלא גם שימשו להם מולדת, מקום מפלט שלא ניתן לפגוע בו או להחריב אותו. 
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 סיפורים בדרך
 מבוסס על שיעור מאת הרב אלכס ישראל

 דקות) 10(הקדמה 

 ת!העולמי ללימוד יהדוברוכים הבאים ליום 

לפעמים המסע קצר ולא מותיר רושם, בייחוד לאור הרושם של הפעילות עבור רבים מאתנו, מסע הוא הדרך להגיע ממקום אחד למשנהו. 
 שלאחר ההגעה ליעד. לפעמים המסע קשה ומפרך, ואנו צוברים זיכרונות שליליים לגבי החוויות השליליות של המסע. 

לפעמים אנחנו למדים ממנו באופן מכוון, ופעמים אחרות אנחנו מופתעים עד כמה אפשר המסע היא המסע עצמו.  , מטרתופעמים אחרות
 ללמוד ולחוות בלי משים. המסע מרחיב אופקים, ומאפשר נקודת מבט חדשה על העולם, והערכה חדשה של החוויה האנושית. 

בואנו לצלול למקורות של העם היהודי, נעיין מקרוב בטקסטים המספרים אם כן, לא מפתיע שהמסע הוא מטאפורה לחיים עצמם. היום, ב
 סיפורי מסע ופורשים לפנינו דרכים, ונמצא את הדרך שבה הסיפורים העתיקים עשויים לשפוך אור ולהשפיע על חיינו כיום.

תוכלו להעיף מבט קרוב מצרים". בגרמניה, שנקראת "מסעי בני ישראל מארץ  16-נתחיל בעיון במפה. לפנינו מפת גלופה מן המאה ה
 .bit.ly/exodusmapיותר במפה האינטראקטיבית של הספרייה הלאומית, כאן: 

 
19.-1585. Pt. I, p.18 ,Helmstadt Itinerarium Sacrae Scripturae. Bünting, Heinrich.. Reisen der Kinder von Israel aus Egypten 

 :שאלו> 

 שבה הלכו בני ישראל במדבר? מה המפה מספרת לנו על הדרך .1
האם אתם מזהים את המקומות המסומנים? האם אתם יכולים לקרוא את המפה? כיצד היכולת שלכם להבין את המפה גורמת  .2

 לכם להרגיש לגבי המסע?
 אילו תובנות לגבי התרבות העתיקה ותקופתו של הממפה נוכל לשאוב מהמפה העתיקה? .3
 ים מהמסעות שערכתם בחייכם?מדוע חשוב לצייר מפה? מה אתם זוכר .4

מהמפה שעם ישראל עבר תחנות רבות מאוד, בדרך סבוכה ועקיפה, בין מצרים לארץ מקום אחד במפה, ברור ולו אפילו אם לא תזהו 
 ישראל, ולא בדרך ישרה!
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ם אי אפשר לפעמים קשה לזהות מה קורה במפה. במפה הזו למשל אין דרך לראות את פני השטח, או את מזג האוויר. מן הסת
 להשתמש במפה הזו כדי לנווט באזור היום. איזו חשיבות יש בכל זאת למפה עתיקה כזו?

או כותבים המפה מהווה תיעוד נוסף שהוא חלק מתהליך הזכירה. כיום אנחנו מצלמים או מתייגים מקומות במפות ברשתות החברתיות, 
ו בעיר העתיקה פומפיי נשתמרו כתובות גרפיטי על קירות שמתעדות "לוציוס ביומן. אנחנו מתעדים כדי לזכור שהיינו במקום מסוים. אפיל

מתעדים שהיינו במקום פיסי, או כל אלה  –יש דחף אנושי טבעי להוכיח ש"אני הייתי כאן". התמונות, התיוגים, היומנים  –כתב את זה" 
 זכות התיעוד.רגשי, או אפילו התפתחותי. המסעות הללו נשמרים בזיכרון האישי או המשותף ב

 

 דקות) 20(אלה מסעי חלק ראשון: 

ספר המסע במדבר אחרי יציאת מצרים תואר על ידי דורות רבים של חכמים וחוקרים כסמל למצב הנדודים המתמשך של העם היהודי. 
 ורך הדרך. במסע ממצרים לארץ כנען, עצרו בני ישראל במקומות רבים לאבמדבר מתאר את מסעות עם ישראל אחרי יציאת מצרים. 

 ב.-: במדבר לג, א1מקור 

י י ְבֵנֽ ֶּלה ַמְסֵע֣ ם ְּבַיד ֵא֜ ִים ְלִצְבֹאָת֑ ֶרץ ִמְצַר֖ ר ָיְצ֛אּו ֵמֶא֥ ל ֲאֶׁש֥ ן׃ ִיְׂשָרֵא֗ ה ְוַאֲהֹרֽ  ֹמֶׁש֖
ה ֶאת ב ֹמֶׁש֜ ם ַעל ַוִּיְכֹּת֨ ם ְלַמְסֵעיֶה֖ ם׃ מֹוָצֵאיֶה֛ ם ְלמֹוָצֵאיֶהֽ ֶּלה ַמְסֵעיֶה֖ י ה' ְוֵא֥  ִּפ֣

 :שאלו> 

 מדוע דווקא פרטים אלה משמעותיים? על אילו פרטים במסעות בני ישראל מדווח משה? .1
 מה הפתיע אתכם בטקסט? מתי ואיפה הוא מתרחש? .2
 מה המשמעות של כתיבת המוצא בכל מסע, בנוסף ליעד?  .3

ים שקרו לאורך הדרך, כמו אירועים מרכזיבפרק לג מפורטת רשימה של מקומות שבהם חנו בני ישראל, ומהם נסעו. בנוסף, מתוארים 
רש"י חי ופעל בצרפת למקומות החנייה של בני ישראל. מות אהרון. פרשנים רבים, וביניהם רש"י, תהו מדוע מוקדש פרק שלם בתורה 

 . הוא נחשב גדול פרשני המקרא והתלמוד, והפרשן היהודי המוכר והידוע ביותר בעולם.11-במאה ה

  : רש"י, במדבר לג, א.2מקור 

יָעם ַּבִּמְדָּבר, לֹא תֹאַמר ָלָּמה ִנְכְּתבּו ַהַּמָּסעֹות ַהָּללּו? ְלהֹוִדיַע ֲחָסָדיו ֶׁשל ָמקֹום, ֶׁשַאַע"ִּפ ֶׁשָּגַזר ֲעֵליֶהם ְלַטְלְטַלם ְוַלֲהנִ  מסעי. אלה
ְמנּוָחה, ֶׁשֲהֵרי ֵאין ָּכאן ֶאָּלא ַאְרָּבִעים ּוְׁשַּתִים ַמָּסעֹות, ֵצא ֶׁשָהיּו ָנִעים ּוְמֻטְלָטִלים ִמַּמָּסע ְלַמָּסע ָּכל ַאְרָּבִעים ָׁשָנה ְולֹא ָהְיָתה ָלֶהם 

ם ִנְׁשַּתְּלחּו ְמַרְּגִלים, ֶׁשֶּנֱאַמר "ְוַאַחר ֵמֶהם י"ד ֶׁשֻּכָּלם ָהיּו ְּבָׁשָנה ִראׁשֹוָנה ֹקֶדם ְּגֵזָרה, ִמֶּׁשָּנְסעּו ֵמַרְעְמֵסס ַעד ֶׁשָּבאּו ְלִרְתָמה ֶׁשִּמּׁשָ 
), "ְׁשַלח ְל� ֲאָנִׁשים" ְוגֹו' (שם י"ג), ְוָכאן (פסוק י"ח) הּוא אֹוֵמר "ַוִּיְסעּו ֵמֲחֵצֹרת ַוַּיֲחנּו ב"י במדברעּו ָהָעם ֵמֲחֵצרֹות" ְוגֹו' (ָנְס 

ִּבְׁשַנת  —ֵמֹהר ָהָהר ַעד ַעְרבֹות מֹוָאב  —ַאַחר ִמיַתת ַאֲהֹרן ְּבִרְתָמה", ָלַמְדָּת ֶׁשִהיא ְבִמְדַּבר ָּפאָרן; ְועֹוד הֹוֵצא ִמָּׁשם ח' ַמָּסעֹות ֶׁשָהיּו לְ 
י ֹמֶׁשה. ְוַרִּבי ַתְנחּוָמא ָדַרׁש ּבֹו ְּדָרָׁשה ָהַאְרָּבִעים, ִנְמָצא ֶׁשָּכל ְׁשמֹוֶנה ּוְׁש�ִׁשים ָׁשָנה לֹא ָנְסעּו ֶאָּלא ֶעְׂשִרים ַמָּסעֹות, ֶזה ִמיסֹודֹו ֶׁשל ַרּבִ 

ה ָכל ַהַּמָּסעֹות, ָאַמר לֹו, ָּכאן ָׁשל ְלֶמֶל� ֶׁשָהָיה ְבנֹו חֹוֶלה ְוהֹוִליכֹו ְלָמקֹום ָרחֹוק ְלַרּפֹאתֹו, ֵּכיָון ֶׁשָהיּו חֹוְזִרין ִהְתִחיל ָאִביו מֹונֶ ַאֶחֶרת: מָ 
 ָיַׁשְננּו, ָּכאן הֹוַקְרנּו, ָּכאן ָחַׁשְׁשָּת ֶאת רֹאְׁש� ְוכּו':

 :שאלו> 

 מדווחים? במה שונות הגישות הללו, ונקודות המבט שמאחוריהן? ם שמביא רש"י כדי לתאר אילו מסעות מהם ההסברים השוני .1
 מדוע?  ר העצירות, או ספירה של כל עצירה?הפחתה במספ –איזו גישה נראית לך יותר  .2
י העצירה ותחילת מהם האתגרים שעלו ממסעות חייכם שבהם באה לידי ביטוי אחת הגישות, או שתיהן? כיצד הגישה שלך כלפ .3

 המסע עיצבה את ההערכה כלפי אותן חוויות?

כדי "להודיע חסדיו של מקום", ולהדגים שהקב"ה לא טלטל אותם ממקום למקום ללא הפסקה בכל לפי רש"י, החניות הרבות תועדו 
 שנות הנדודים במדבר. רש"י מביא שתי גישות שונות בתיאור התיעוד.  40מהלך 

של רבי משה הדרשן, שמפחית את מספר החניות. לדעתו, העצירות בדרך הן מתנה של הקב"ה, והן לא נודעו  הגישה הראשונה היא זו
 במהלך המסע לארץ כנען. מצומצם של מקומות במספר  שההלהפריע את מהלך המסע; העם 

, ובדרך חזרה הזכיר רפואה שמספר על מלך שיצא למסע ארוך עם בנו החולה לחפש לו, לאחר מכן, רש"י מביא סיפור ממדרש תנחומא
מקום שבו חנו בני ישראל, כציוני כל מזכיר בכל מקום שבו עברו את המאורעות שאירעו להם באותו מקום. כמו אותו האב, גם הקב"ה 

 דרך יקרים להתפתחות של ילדיו, אפילו אם הם לא היו מודעים לכך באותו זמן. 

בקירוב), רב, פרשן מקרא, פילוסוף ורופא. הוא נודע בזכות  1475-1550רנו האיטלקי (נעיין בפירוש נוסף, של הרב עובדיה בן יעקב ספו
 השילוב של פרשנות חדשנית ומקורית עם פירושים מסורתיים של קודמיו, תוך נאמנות לטקסט המקורי.

https://www.sefaria.org/Numbers.12
https://www.sefaria.org/Numbers.12
https://www.sefaria.org/Numbers.12
https://www.sefaria.org/Numbers.12
https://www.sefaria.org/Numbers.12
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 : ספורנו, במדבר לג, א.3מקור 

 ארץ לא זרועה באופן שהיו ראוים להכנס לארץ:בחריו במדבר ל יתברך שיכתבו מסעי ישראל להודיע זכותם בלכתם אקרצה ה :אלה מסעי

 :שאלו >

 ד המסעות לדעת הספורנו? ומה הסיבה לתיע .1
? אם הדרך כה ארוכה הפירושיםבמדרש תנחומא מודגשים ציוני הדרך במסלול הקשה שבו עברו בני ישראל. מה היחס בין  .2

 וקשה, מדוע לא ללכת בדרך ישרה? 

ניסיון שבודק אם בני ישראל ראויים להיכנס לארץ, והדיווח מעיד שבני ישראל עברו את ובר שהמסעות הם בשונה מרש"י, הספורנו ס
 המבחן. הקשיים של המסע במדבר וההליכה אחרי ה' "בארץ לא זרועה" מוכיחה שהם ראויים לארץ ישראל בשל אמונתם. 

אופן שבו אנו מעריכים את החוויה ולמדים ממנה על אודות עם משנה את ה –דיווח, רשימה, ניסיון  –כל אחת מנקודות המבט השונות 
ישראל במסעו במדבר. גם אם נניח את הסיבה בצד, ברור שהמסע במדבר קשה ומפרך. מהי משמעות ההליכה במדבר? אם המסע דרך 

 המדבר קשה כל כך, מדוע לא לנסוע בדרך ישרה? 

 דקות) 20(דרך ארוכה שהיא קצרה חלק שני: 

לך בדרכים עקיפות וארוכות יותר, כפי שנראה מתנאי השטח, ומשתקף בשאלות של חז"ל והפרשנים. קושי המסע דרך עם ישראל ה
המדבר והניסיון הטמון בו עשוי היה להוביל את בני ישראל לדרך קצרה יותר, אבל בכל פעם, בחר הקב"ה להובילם בדרך הקשה. מדוע 

 ע הסבר להתנהגות הזו. וצ), מ2-3על ספר שמות מן התקופה התנאית (מאות  לבחור בדרך קשה? במכילתא דרבי ישמעאל, מדרש

 נ, כו). –: מכילתא דרבי ישמעאל, הקדמה לפרשת ויחי (בראשית מז, כח 4מקור 

אמר הב"ה אם אני מביא עכשיו את ישראל לארץ מיד  .ד"א כל שכן לא הביאן הקב"ה דרך פשוטה לארץ ישראל אלא דרך המדבר
בשדהו ואדם בכרמו והם בטלים מן התורה אלא אקיפם במדבר ארבעים שנה שיהיו אוכלין מן ושותין מי הבאר מחזיקים אדם 

 .והתורה נבללת בגופן

 :שאלו> 

 אילו מקומות בדרך לארץ ישראל מודגשים בטקסט? .1
 חיסרון בדרך ישירה? דרשיתרון בדרך לא ישרה? במה רואה המ דרשבמה רואה המ .2
 ? האם חוויתם משהו דומה בחייכם?אפשר מצב של "התורה נבללת בגופן"מע במדבר מסשהרעיון מה דעתכם על  .3

הדרך הארוכה דרך המדבר הייתה במידה מסוימת כור ההיתוך של בני ישראל. לפני הכניסה לארץ המובטחת קיבלו בני ישראל את 
ו כולם במדבר. הם נכנסו לארץ כעם ה, וייצוב הזהות של העם, התרחשהתורה. החוויה המשותפת של המסע במדבר, קבלת התור

 ולא כעבדים שברחו ממצרים. הקושי במעבר דרך המדבר היה הכרחי להפיכת צאצאי יעקב לעם. מגובש 

הגמרא מספר על רבי יהושע הרצון ללכת בדרך קצרה, לבין הגילוי שהדרך הארוכה היא נכונה יותר. גם הגמרא מתמודדת עם המתח בין 
לא ניצח אותו בוויכוח, מלבד בשלושה מקרים. נקרא ביחד על שניים מתוך השלושה. בשני המקרים הללו, יהושע בן חנניה, שאדם מעולם 

 בן חנניה חיפש דרך, פעם ארוכה ופעם קצרה, וההיגיון שלו נוצח באופן בלתי צפוי על ידי ילד וילדה צעירים. 

 ב בחברותא.5 –א 5> הנחו את המשתתפים לקרוא ולדון במקורות 

 .וד בחברותא הוא לימוד בזוגות. לימוד טקסט יחד עם אדם נוסף מאפשר שיתוף ברעיונות ותובנות במהלך העיון המשותףלימ

 בבלי, עירובין נג, ב. תלמוד א:5מקור 

 

 , והפעם מוצא את עצמו מתייעץ עם ילד קטן. באותו עמוד מתאר את רבי יהושע בן חנניה, שגם הוא מחפש דרך קצרההסיפור הבא 
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 עירובין נג, ב.בבלי,  תלמודב: 5קור מ

 

 :שאלו> 

 מה מעלה ההשוואה בין שני הסיפורים על רבי יהושע? מה שונה, ומה דומה ביניהם?  .1
 מה חשב לדעתכם רבי יהושע על קיצורי דרך? .2
 אם נשתמש בדרך כמטאפורה להתנהגותנו, מה לדעתכם משמעות האזהרה של הגמרא?  .3

 ותות לשתף את תובנותיהם. > כנסו את הקבוצה ובקשו מהחבר

שהדרך שהוא חשב שהיא קצרה איננה בהכרח הדרך הטובה ביותר. ילדה קטנה העירה לו שאף על פי שניכר שרבים רבי יהושע גילה 
הלכו בדרך, לא ברור שזוהי הדרך הנכונה. וכפי שהנער הקטן ציין, הדרך שנראתה קצרה לא הובילה בהכרח לעיר, אלא לגינות ופרדסים 

 וץ לעיר. מח

בי יהושע ידע לאן הוא מבקש להגיע, אבל לא היה לו ברור מה הדרך הנכונה להגיע ליעד. במקרים אלה, הוא השתמש בשני המקרים, ר
 שהנחה אותו להגיע ליעד כמה שיותר מהר. אבל מה קורה כאשר אפילו איננו יודעים מה היעד? –בהיגיון 

  דקות) 10( סיכום

הרב שטינזלץ הוא אחד ותב על אתגרים במהלך מעגל החיים, בלי מפה או יכולת לדעת מה היעד הסופי. , הרב שטינזלץ כ6במקור 
  .ההוגים המובילים של תקופתנו, והוא ידוע בעיקר בזכות פירושיו המקיפים לתלמוד ולתנ"ך, ועבודתו בתחום הקבלה

 .6> קראו בקול את מקור 

 ", שיחות על פרשת השבוע.ישראל שטינזלץ, "מסעי-: הרב עדין אבן6מקור 

 , הואיודע בדיוק לאן מובילות אותו רגליו. כאשר אדם קושי במדבר, המהווה את הניסיון הנצחי של היהודי ושל הקהילה היהודיתיש 
יודע את המרחק המדויק ליעדו הסופי, והוא יודע גם מה הפתרון: ואז הכל יותר פשוט. הבעיה היא שבדיוק ברגע שבו אנו מאמינים 

שאנו הולכים לכיוון צפון, אנחנו פתאום מתחילים לנוע בכיוון דרום; כאשר אנחנו חושבים שאנחנו עולים בהר, פתאום אנחנו 
 מתחילים לרדת. 

הבעיה היא המקור והמהות של התפיסה של הייעוד ביהדות. לו היינו מבינים את כל הדקויות של התהליך המוביל לגאולה, ולו ראינו 
מתקדמים באופן הדרגתי לקראתה, הכל היה נראה שונה. אבל, הואיל ואנחנו לא יודעים, עלינו לזכור כי "אלה  בבהירות שאנחנו

 מסעי בני ישראל", עבור היחיד והקהילה. אנחנו חווים שוב ושוב את אותם המסעות; אנו עומדים ואנו נופלים. 

מים, כאשר נגיע ליעד הסופי שלנו. אז נשיג את משמעות המפה זהו הסיפור שלנו, סיפור שאותו נוכל לקרוא ולהבין רק באחרית הי
 שעליה מתועדות דרכינו, ואז נוכל להסביר את ההיסטוריה שלנו, ואת האירועים שעברנו. 

הדרך ממצרים ל"ארץ טובה ורחבה" היא ארוכה וקשה, ועוברת דרך "מדבר העמים". רק בסוף הדרך נוכל להגיע לנקודה שבה נוכל 
 רק אז נוכל להשיג את המשמעות והתוכן של כל החוויות לאורך כל השנים. "לך לך", והן את "אלה מסעי בני ישראל".  להבין הן את
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 :שאלו> 

 האם אתם מסכימים עם הרב שטינזלץ שהכל היה פשוט יותר לו יכולנו לדעת את המרחק המדויק ליעד הסופי שלנו? מדוע? .1
כאשר חשבתם שאתם הולכים בכיוון מסוים, ופתאום מצאתם את עצמכם נעים בדרך האם חוויתם פעם שינוי בלתי צפוי בכיוון,  .2

 אחרת?
האם אתם או הקהילה שלכם עשיתם עצירה, חניה, באמצע מסע משותף? כיצד המקורות שראינו היום משנים את האופן שבו  .3

 אתם חווים את המסע שלכם, ומבינים את המסע של העם היהודי? 

כעם, התיעוד משמש את הדורות הבאים, שיכולים , הם מפה של החוויות שחווינו. והמסורות שאנו משמריםהסיפורים שאנו מספרים, 
עם הדור. בדומה, התיעוד האישי מאפשר לדורות הבאים  לראות מה עשינו ומה למדנו בדרך, כדי שניסיון החיים והזיכרונות לא ייעלמו

ם שלמהלך החיים אין מפה וית, אנחנו יודעים שמפות עשויות להיות מטעות, משללמוד מן הטעויות שלנו ולזכור את ההצלחות. בו זמנ
  מעולם לא היה בדרך ישרה.  –כיחידים וכעם  –מדויקת. המסע שלנו 
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 סיפורים בדרך
 דף מקורות

 הקדמה 

19.-1585. Pt. I, p.18 ,mstadtHel Itinerarium Sacrae Scripturae. Bünting, Heinrich.. Reisen der Kinder von Israel aus Egypten 
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 אלה מסעי חלק ראשון: 
 ב.-: במדבר לג, א1מקור 

ן׃ ה ְוַאֲהֹרֽ ם ְּבַיד ֹמֶׁש֖ ִים ְלִצְבֹאָת֑ ֶרץ ִמְצַר֖ ר ָיְצ֛אּו ֵמֶא֥ ל ֲאֶׁש֥ י ִיְׂשָרֵא֗ י ְבֵנֽ ֶּלה ַמְסֵע֣  ֵא֜
י ה' ְואֵ֥  ם ַעל ִּפ֣ ם ְלַמְסֵעיֶה֖ ה ֶאת מֹוָצֵאיֶה֛ ב ֹמֶׁש֜ ם׃ַוִּיְכֹּת֨ ם ְלמֹוָצֵאיֶהֽ  ֶּלה ַמְסֵעיֶה֖

  : רש"י, במדבר לג, א.2מקור 

יָעם ַּבִּמְדָּבר, לֹא תֹאַמר ֶׁשָהיּו ָנִעים ָלָּמה ִנְכְּתבּו ַהַּמָּסעֹות ַהָּללּו? ְלהֹוִדיַע ֲחָסָדיו ֶׁשל ָמקֹום, ֶׁשַאַע"ִּפ ֶׁשָּגַזר ֲעֵליֶהם ְלַטְלְטַלם ְוַלֲהנִ  אלה מסעי.
ַמָּסעֹות, ֵצא ֵמֶהם י"ד ֶׁשֻּכָּלם ָהיּו  ם ִמַּמָּסע ְלַמָּסע ָּכל ַאְרָּבִעים ָׁשָנה ְולֹא ָהְיָתה ָלֶהם ְמנּוָחה, ֶׁשֲהֵרי ֵאין ָּכאן ֶאָּלא ַאְרָּבִעים ּוְׁשַּתִיםּוְמֻטְלָטִלי

ֶׁשִּמָּׁשם ִנְׁשַּתְּלחּו ְמַרְּגִלים, ֶׁשֶּנֱאַמר "ְוַאַחר ָנְסעּו ָהָעם ֵמֲחֵצרֹות" ְוגֹו' ְּבָׁשָנה ִראׁשֹוָנה ֹקֶדם ְּגֵזָרה, ִמֶּׁשָּנְסעּו ֵמַרְעְמֵסס ַעד ֶׁשָּבאּו ְלִרְתָמה 
ְבִמְדַּבר ָּפאָרן; ְועֹוד ָּת ֶׁשִהיא ), "ְׁשַלח ְל� ֲאָנִׁשים" ְוגֹו' (שם י"ג), ְוָכאן (פסוק י"ח) הּוא אֹוֵמר "ַוִּיְסעּו ֵמֲחֵצֹרת ַוַּיֲחנּו ְּבִרְתָמה", ָלַמְד ב"י במדבר(

ִּבְׁשַנת ָהַאְרָּבִעים, ִנְמָצא ֶׁשָּכל ְׁשמֹוֶנה ּוְׁש�ִׁשים ָׁשָנה לֹא  —ֵמֹהר ָהָהר ַעד ַעְרבֹות מֹוָאב  —הֹוֵצא ִמָּׁשם ח' ַמָּסעֹות ֶׁשָהיּו ְלַאַחר ִמיַתת ַאֲהֹרן 
ֹוק י ֹמֶׁשה. ְוַרִּבי ַתְנחּוָמא ָדַרׁש ּבֹו ְּדָרָׁשה ַאֶחֶרת: ָמָׁשל ְלֶמֶל� ֶׁשָהָיה ְבנֹו חֹוֶלה ְוהֹוִליכֹו ְלָמקֹום ָרחָנְסעּו ֶאָּלא ֶעְׂשִרים ַמָּסעֹות, ֶזה ִמיסֹודֹו ֶׁשל ַרּבִ 

 ָּכאן ָחַׁשְׁשָּת ֶאת רֹאְׁש� ְוכּו': ,ְלַרּפֹאתֹו, ֵּכיָון ֶׁשָהיּו חֹוְזִרין ִהְתִחיל ָאִביו מֹוֶנה ָכל ַהַּמָּסעֹות, ָאַמר לֹו, ָּכאן ָיַׁשְננּו, ָּכאן הֹוַקְרנּו

 : ספורנו, במדבר לג, א.3מקור 

ארץ לא זרועה באופן שהיו ראוים להכנס בל יתברך שיכתבו מסעי ישראל להודיע זכותם בלכתם אחריו במדבר הקרצה  :אלה מסעי
 לארץ:

 דרך ארוכה שהיא קצרהלק שני: ח
 נ, כו). –יחי (בראשית מז, כח : מכילתא דרבי ישמעאל, הקדמה לפרשת ו4מקור 

ד"א כל שכן לא הביאן הקב"ה דרך פשוטה לארץ ישראל אלא דרך המדבר אמר הב"ה אם אני מביא עכשיו את ישראל לארץ מיד 
מחזיקים אדם בשדהו ואדם בכרמו והם בטלים מן התורה אלא אקיפם במדבר ארבעים שנה שיהיו אוכלין מן ושותין מי הבאר והתורה 

 .ופןנבללת בג

 עירובין נג, ב. תלמוד בבלי, ב:5מקור   בבלי, עירובין נג, ב.תלמוד א: 5מקור 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  סיכום
 ישראל שטינזלץ, "מסעי", שיחות על פרשת השבוע.-: הרב עדין אבן6מקור 

ת אותו רגליו, הוא יודע יש קושי במדבר, המהווה את הניסיון הנצחי של היהודי ושל הקהילה היהודית. כאשר אדם יודע בדיוק לאן מובילו
את המרחק המדויק ליעדו הסופי, והוא יודע גם מה הפתרון: ואז הכל יותר פשוט. הבעיה היא שבדיוק ברגע שבו אנו מאמינים שאנו 

 . הולכים לכיוון צפון, אנחנו פתאום מתחילים לנוע בכיוון דרום; כאשר אנחנו חושבים שאנחנו עולים בהר, פתאום אנחנו מתחילים לרדת

הבעיה היא המקור והמהות של התפיסה של הייעוד ביהדות. לו היינו מבינים את כל הדקויות של התהליך המוביל לגאולה, ולו ראינו 
בבהירות שאנחנו מתקדמים באופן הדרגתי לקראתה, הכל היה נראה שונה. אבל, הואיל ואנחנו לא יודעים, עלינו לזכור כי "אלה מסעי 

יד והקהילה. אנחנו חווים שוב ושוב את אותם המסעות; אנו עומדים ואנו נופלים. זהו הסיפור שלנו, סיפור שאותו בני ישראל", עבור היח
נוכל לקרוא ולהבין רק באחרית הימים, כאשר נגיע ליעד הסופי שלנו. אז נשיג את משמעות המפה שעליה מתועדות דרכינו, ואז נוכל 

שעברנו. הדרך ממצרים ל"ארץ טובה ורחבה" היא ארוכה וקשה, ועוברת דרך "מדבר  להסביר את ההיסטוריה שלנו, ואת האירועים
העמים". רק בסוף הדרך נוכל להגיע לנקודה שבה נוכל להבין הן את "לך לך", והן את "אלה מסעי בני ישראל". רק אז נוכל להשיג את 

 המשמעות והתוכן של כל החוויות לאורך כל השנים.
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 יניים)מסע עם יונה (חטיבת ב
 תלמידי חטיבת הבינייםל

 עיבוד של יחידה ברוסית מאת דנה פולבר
 דקות) 5( הקדמה

 תברוכים הבאים ליום העולמי ללימוד יהדו

היום נצא למסע בעקבות יונה, שסיפורו ומסעו המדהימים וודאי מוכרים לכם. אך היום נעקוב אחר המסעות הפחות ידועים של יונה 
חות ידועות בספר יונה. נקרא ונלמד בפרשנים, נעיין ביצירות אמנות המתארות את הסיפור, ונמצא דרכים הנביא, ונתמקד בדמויות הפ

 להתחבר לסיפור מתוך החוויה האישית שלנו.

 וכיצד מסע אישי יכול להשפיע גם על אחרים.  –גשמיות ורוחניות  –הדמויות אותן נפגוש ידגמו כיצד סיפור אישי יכול לעטות צורות שונות 

 > הנחו את המשתתפים לדון בשאלות הבאות: 

 חשבו על מסע שעברתם ששינה אתכם באיזשהו אופן. באילו אופנים הוא שינה אתכם?  .1
 האם המסע השפיע על האנשים שפגשתם לאורך הדרך? באיזה אופן? .2

 

 דקות) 15(חלק ראשון: יונה בורח 

 נקרא ביחד את הפסוקים שפותחים את ספר יונה. 

 ד.-א, א : יונה1מקור 

 ְיִה֙י ְּדַבר � ֶאל יֹוָנ֥ה ֶבן ה' ֶאל ַוֽ ר׃ ֠קּום ֵל֧ י ֵלאֹמֽ י ֲאִמַּת֖ יָה ִּכֽ א ָעֶל֑ יר ַהְּגדֹוָל֖ה ּוְקָר֣ יְנֵו֛ה ָהִע֥ יָׁשה  ִנֽ ַח ַּתְרִׁש֔  ָקם יֹוָנ֙ה ִלְבֹר֣ י׃ַוָּי֤ ם ְלָפָנֽ ה ָרָעָת֖ ָעְלָת֥
א ָאִנּיָ֣  ֶרד ָי֜פֹו ַוִּיְמָצ֥ ה' ֵהִט֤ ִמִּלְפֵנ֖י ה' ַוֵּי֨ י ה'׃ ַוֽ יָׁשה ִמִּלְפֵנ֖  ֶרד ָּבּ֙ה ָל֤בֹוא ִעָּמֶה֙ם ַּתְרִׁש֔ ּה ַוֵּי֤ ן ְׂשָכָר֜ יׁש ַוִּיֵּת֨ ה ַתְרִׁש֗ ם  ְּגדֹוָל֙ה ֶאל יל ֽרּוחַ ה ׀ ָּבָא֣ ַהָּי֔

ַער י ַסֽ ר׃ ַוְיִה֥ ה ְלִהָּׁשֵבֽ ה ִחְּׁשָב֖ ֳאִנָּי֔  ָּג֖דֹול ַּבָּי֑ם ְוָה֣

 :> שאלו

נה לנינוה, לנבא על חורבנם הקרב. אבל יונה בוחר לעלות על סיפון אנייה לתרשיש. מדוע יונה ברח הקב"ה שולח את יו .1
 משליחותו?

 המדרש בפרקי דרבי אליעזר מתאר הסבר מעניין להחלטה של יונה לברוח. פרקי דרבי אליעזר הוא קובץ מדרשים ואגדות על התורה. 

 .2> בקשו מאחד המשתתפים להקריא בקול את מקור 

 : פרקי דרבי אליעזר י, א, "תולדות יונה".2מקור 

): כה, יד ב ים, ולמה ברח, אלא פעם ראשון שלחו להשיב את גבול ישראל ועמדו דבריו, שנאמר (וקבחמישי ברח יונה מפני אל
ִׁשיב ֶאת ְּגבּול ִיְׂשָרֵאל ִמְּלבֹוא ֲחָמת" וגו'. פעם שניה שלחו לירושלים להחריבה, כיון שעשו תשובה הקב"ה עשה כרוב "הּוא הֵ 

חסדיו ונחם על הרעה ולא חרבה, והיו ישראל קוראין אותו נביא שקר. פעם ג' שלחו לנינוה, דן יונה דין בינו לבין עצמו, אמר: אני 
תשובה הם, עכשיו עושין תשובה והקב"ה שולח רוגזו על ישראל, ולא די שישראל קורין אותי נביא השקר יודע שזה הגוי קרובי ה

 עובדי כוכבים ומזלות.אלא אף ה

לפי המדרש, יונה הנביא נשלח להתריע בפני מלך ירושלים שמעשיו יובילו לחורבן. במדרש, המלך נשמע לנביא, ולכן לא נענש, ולא 
. יונה נקרא בפי העם נביא שקר משום שנבואתו לא התקיימה, ולכן יונה לא היה מוכן להסתכן בנבואה נוספת נתאמתה נבואתו של יונה

 שלא תתקיים אם ישובו נינוה מדרכם הרעה.

 :> שאלו

 מה דעתכם על הסבר זה? האם אתם מסכימים עם הסיבות שבגללן יונה ברח? מדוע?  .1
 של נבואת שקר?  למה יונה מפחד להיקרא "נביא שקר"? מה ההשלכות .2
 ?האם המדרש משנה את האופן שבו אתם מרגישים לגבי ההחלטה של יונה לברוח? מדוע .3

יונה עולה על האנייה כדי לברוח משליחותו, והקב"ה שולח סערה גדולה לאיים עליו. מה שקורה לאחר מכן משפיע לא רק על יונה אלא 
 של יונה, והמסע האישי שלהם הולך ומסתבך.  גם על דמויות נוספות בסיפור. יש אנשים נוספים באנייה

https://www.sefaria.org/II_Kings.14.25
https://www.sefaria.org/II_Kings.14.25
https://www.sefaria.org/II_Kings.14.25
https://www.sefaria.org/II_Kings.14.25
https://www.sefaria.org/II_Kings.14.25
https://www.sefaria.org/II_Kings.14.25


 

15 
2018 לנובמבר 11ראשון    www.theGlobalDay.org   יום הלימוד היהודי העולמי 

 דקות) 15(חלק שני: מסע עם המלחים 

 מסבכת עוד יותר את המסע.  –המלחים  –נוכחותם של דמויות נוספות בספינה 

 . 3> בקשו מאחד המשתתפים להקריא בקול את מקור 

 טו-: יונה א, ה3מקור 

יׁש  ִּיְזֲעקּ֮ו ִא֣ ים ַוֽ יְר֣אּו ַהַּמָּלִח֗ לּו ֶאת  ֶאלַוִּיֽ ֳאִנָּי֙ה ֶאל ֱא�ָהי֒ו ַוָּיִט֨ ר ָּבֽ ים ֲאֶׁש֤ ה ָיַר֙ד ֶאל ַהֵּכִל֜ ם ְויֹוָנ֗ ֲעֵליֶה֑ ל ֵמֽ ם ְלָהֵק֖ ב  ַהָּי֔ ה ַוִּיְׁשַּכ֖ י ַהְּסִפיָנ֔ ַיְרְּכֵת֣
אֶמר ֖לֹו ַמה ֹ֥ ל ַוּי ב ַהֹחֵב֔ ב ֵאָלי֙ו ַר֣ ם: ַוִּיְקַר֤ א  ַוֵּיָרַדֽ ם ֚קּום ְקָר֣ יׁש ֶאל ֶאלְּל֣� ִנְרָּד֑ ד: ַוּיֹאְמ֞רּו ִא֣ א נֹאֵבֽ ֹ֥ נּו ְול ת ָהֱא�ִקים ָל֖ י ִיְתַעֵּׁש֧ הּו  ֱא�ֶקי� אּוַל֞ ֵרֵע֗

ל ַהּג לּ֙ו ּֽגֹוָר֔לֹות ַוִּיֹּפ֥ נּו ַוַּיִּפ֙ את ָל֑ ֹ֖ ה ַהּז י ָהָרָע֥ ה ְּבֶׁשְּלִמ֛  ְדָע֔ יָלה ֽגֹוָר֔לֹות ְוֵנ֣ ל ַעלְלכּ֙ו ְוַנִּפ֣ ה: ַוּיֹאְמ֣ר  ֹוָר֖ יו ַהִּגיָדהיֹוָנֽ ר ְלִמי ּו ֵאָל֔ נּו ַּבֲאֶׁש֛ ה  ָּנ֣א ָל֔ ָהָרָע֥
נּו ַמה את ָל֑ ֹ֖ י ַהּז � ְוֵאֽ ה ַאְרֶצ֔ ִין ָּת֔בֹוא ָמ֣ ִכי ְוֶאת ְּמַלאְכְּת֙� ּוֵמַא֣ י ָאֹנ֑ ם ִעְבִר֣ אֶמר ֲאֵליֶה֖ ֹ֥ ָּתה: ַוּי ם ָאֽ ה ַע֖ א ֲאֶׁשר ִמֶּז֥ י ָיֵר֔ ִי֙ם ֲאִנ֣ ה ָעָׂש֥  ה' ֱא�ֵקי ַהָּׁשַמ֙

יו ַמה ַהָּי֖ם ְוֶאת ֶאת ה ַוּיֹאְמ֥רּו ֵאָל֖ ה ְגדֹוָל֔ ֲאָנִׁשי֙ם ִיְרָא֣ יְר֤אּו ָהֽ ה: ַוִּיֽ י ַהַּיָּבָׁשֽ יָת ִּכֽ את ָעִׂש֑ ֹ֣ י ּז ים ִּכֽ יד  ָיְד֣עּו ָהֲאָנִׁש֗ י ִהִּג֖ ַח ִּכ֥ י ה' ֣הּוא ֹבֵר֔ ִמִּלְפֵנ֤
ם: ַוּיֹאְמ֤רּו ֵאָלי֙ו ַמה � וְ  ָלֶהֽ ִני ֶאלַּנֲ֣עֶׂשה ָּל֔ ם ָׂש֙אּוִנ֙י ַוֲהִטיֻל֣ אֶמר ֲאֵליֶה֗ ֹ֣ ר: ַוּי � ְוֹסֵעֽ י ַהָּי֖ם הֹוֵל֥ ינּו ִּכ֥ ָעֵל֑ ק ַהָּי֖ם ֵמֽ ם  ִיְׁשֹּת֥ ֲעֵליֶכ֑ ק ַהָּי֖ם ֵמֽ ם ְוִיְׁשֹּת֥ ַהָּי֔

ם: ַוַּיְחְּת֣רּו ָהאֲ  ה ֲעֵליֶכֽ ַער ַהָּג֛דֹול ַהֶּז֖ י ַהַּס֧ י ְבֶׁשִּל֔ ִני ִּכ֣ ַע ָא֔ י יֹוֵד֣ יב ֶאלִּכ֚ ים ְלָהִׁש֛ ם: ַוִּיְקְר֨אּו ֶאל ָנִׁש֗ ר ֲעֵליֶהֽ � ְוֹסֵע֖ ם הֹוֵל֥ י ַהָּי֔ לּו ִּכ֣ א ָיֹכ֑ ֹ֣ ה ְול  ַהַּיָּבָׁש֖
ה ה' ַאל ה ְוַאל ה' ַוּיֹאְמ֗רּו ָאָּנ֤ יׁש ַהֶּז֔ ֶפׁ֙ש ָהִא֣ ה ְּבֶנ֙ י ָנ֣א נֹאְבָד֗ יא ִּכֽ ם ָנִק֑ ינּו ָּד֣ ן ָעֵל֖ ר ִּתֵּת֥ ה ה' ַּכֲאֶׁש֥ יָת: ַוִּיְׂשאּ֙ו ֶאת ַאָּת֣ ְצָּת ָעִׂשֽ ה ַוְיִטֻל֖הּו  ָחַפ֖ יֹוָנ֔

ה ְגדֹוָל֖ה ֶאת ֶאל ים ִיְרָא֥ יְר֧אּו ָהֲאָנִׁש֛ ד ַהָּי֖ם ִמַּזְעּֽפֹו: ַוִּיֽ ְזְּבחּו ַהָּי֑ם ַוַּיֲעֹמ֥ ים: ה' ַוִּיֽ  ִּיְּד֖רּו ְנָדִרֽ ה' ַוֽ ַב֙ח ַלֽ  ֶז֙

 :> שאלו

 יבה מאחורי הסערה?מדוע יונה סירב לספר למלחים שהוא הס .1
 מה ניסו המלחים לעשות כדי להרגיע את הסערה לפני שזרקו את יונה לים? מדוע הם חיכו זמן רב כל כך?  .2

, נשוב לפרקי דרבי אליעזר, ונקרא לפי פירוש זה כיצד המלחים מבקשים להימנע מהטלת את יונה אל הים, על אף הסכנה שבה 4במקור 
 היו נתונים. 

 .4קור > קראו בקול את מ

 : פרקי דרבי אליעזר י, ו: "מעשה יונה"4מקור 

מיד נטלוהו והטילוהו עד ארכובותיו ועמד הים מזעפו; לקחו אותו אצלם והים סוער עליהם; הטילוהו עד צוארו והעמיד הים מזעפו; 
 ועוד העלו אותו אצלן והים הולך וסוער עליהם; הטילוהו כולו ומיד עמד הים מזעפו.

גוע ביונה, למרות שיונה סיפר להם שהוא הסיבה מאחורי הסערה, ושעליהם להטילו לים כדי לעצור אותה. המלחים חששו לפ
המלחים מנסים ראשית לטבול את יונה בים, רק עד לברכיו. הסערה שוככת, והם מושכים אותו חזרה לאנייה. אבל כאשר הסערה 

פו של דבר הם מבינים שהדרך היחידה לעצור את הסערה היא גוברת שוב ושוב בכל פעם שהם מוציאים את יונה מן המים, בסו
 להטיל את יונה אל הים. 

  :> שאלו

 כיצד משפיעה נוכחותו של יונה על האנשים שבאנייה?  .1
 האם חיי המלחים השתנו לאחר שהכירו את יונה? כיצד, ומדוע? .2
 כיצד, ומדוע? האם המשמעות של ספר יונה שונה בעיניכם אחרי ששמתם לב לסיפור של המלחים?  .3

 

 דקות) 15(חלק שלישי: המסע במעי הדגה 

היינו עשויים לחשוב שזה יהיה סופו של יונה; אבל יונה אינו טובע בים הזועף, אלא נבלע על ידי דג גדול. נשוב לספר יונה ונקרא את 
 המשך הסיפור, שם נפגוש דמויות נוספות שמסען נכרך במסעו של יונה. 

 , יא.ב –: יונה ב, א 5מקור 

ג ָּג֔דֹול ִלְב֖�ַע ֶאת ן ה' ָּד֣ ה ֶאל ַוְיַמ֤ ל יֹוָנ֔ ה ֵליֽלֹות: ַוִּיְתַּפֵּל֣ ים ּוְׁש�ָׁש֥ ה ָיִמ֖ ג ְׁש�ָׁש֥ י ַהָּד֔ י יֹוָנ֙ה ִּבְמֵע֣ ה: יֹוָנ֑ה ַוְיִה֤ י ַהָּדָגֽ  ה' ֱא�ָקיו ִמְּמֵע֖
… 

א ֶאת ג ַוָּיֵק֥ אֶמר ה' ַלָּד֑ ֹ֥ ה יֹוָנ֖ה ֶאל ַוּי  :ַהַּיָּבָׁשֽ

, המדרש שם מילים בפיו של 6הדג בספר יונה אינו משמיע את קולו; אף על פי כן הדג משחק תפקיד חשוב באירועים הבאים. במקור 
 הדג. 
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 נקרא את הטקסט בפרקי דרבי אליעזר בחברותות. > 

 .לך העיון המשותףלימוד בחברותא הוא לימוד בזוגות. לימוד טקסט יחד עם אדם נוסף מאפשר שיתוף ברעיונות ותובנות במה

 : פרקי דרבי אליעזר י, "מעשה יונה". 6מקור 

אמר לו הדג ליונה: אין אתה יודע שבא יומי להאכל בפיו של לויתן? אמר לו יונה: הוליכני אצלו, אמר יונה ללויתן: בשבילך ירדתי 
ל צדיקים ...אמר לו: הרי הצלתיך לראות מקום מדורך שאני עתיד ליתן חבל בלשונך ולהעלותך ולזבוח אותך לסעודה הגדולה ש

 מפיו של לויתן, הראני כל מה שבים ובתהומות, והראהו נהר גדול של מימי אוקיינוס.

מה לפי פרקי דרבי אליעזר, הדג עתיד להיאכל על ידי יצור גדול יותר: הלוויתן. יונה דואג שהדג שבו הוא נמצא עכשיו ייאכל על ידי לוויתן, 
סון עבור הדג ועבורו. הוא מבטיח לדג שיציל אותו ואת הדג מהלוויתן הרעב. יונה מפחיד את הלוויתן עם נבואה שיוביל לתוצאות הרות א

 על זביחתו לסעודת הצדיקים, וכשכר על הצלתו, מבקש יונה מהדג להראות לו את הנפלאות שבימים ובתהומות. 

 :> שאלו

 ים? מדוע?אילו אירועים מתוארים בטקסט? האם התיאורים בטקסט מפתיע .1
 נראה שלדג הייתה השפעה חיובית על יונה, משום שהוא ניצל מטביעה בים. מה הייתה ההשפעה של יונה על הדג?  .2

הדג במדרש מתואר כדמות פעילה בסיפור, ובכך מציע המדרש נקודת מבט נוספת. המסע של יונה מוביל אותו למפגש עם הדג הגדול, 
יונה השפעה ישירה על חיי הדג; לדג וליונה יועדה אותה הדרך, והדרך המשותפת משנה עבור  ולדג חיים והיסטוריה משלו. למסעות של

 שניהם את הסיפור. 

 דקות) 10(האם משהו משתנה בעקבות המסע? חלק רביעי: 

ומוסר לאנשי כאשר יונה מגיע לנינוה כאשר הדג מקיא את יונה ליבשה, הקב"ה מצווה את יונה ללכת, שוב, לנינוה, והפעם יונה נענה. 
 נינוה את נבואתו (יונה פרק ג), אנשי נינוה משנים את דרכם הרעה, והקב"ה חוזר בו מההחלטה להשמיד אותם. 

בשלב זה ניתן היה לחשוב שהסיפור הסתיים; אבל ספר יונה נמשך עם פרק נוסף (יונה פרק ד) המתאר את יונה אחרי שהשלים את 
גישתו מגלים את כברת הדרך אותה עבר במסעו הגשמי והרוחני. עד עתה העמקנו במסעות שליחותו לנינוה. התיאורים של מעשיו ו

הפחות מוכרים של יונה, שהפגיש אותו עם המלחים ועם הדג; נשוב עתה לספר יונה וננסה לראות כיצד המסע שעבר השפיע עליו, ושינה 
 אותו. 

 נות לדיאלוג., תוך חלוקה בין קריי7> בקשו משני משתתפים להקריא את מקור 

 ד.-: יונה ד, א7מקור 

 ַרע ֶאל ל ֶאל ַוֵּי֥ ַחר ֽלֹו: ַוִּיְתַּפֵּל֨ ה ַוִּי֖ ה ְגדֹוָל֑ ה ה' ֲהלֹוא יֹוָנ֖ה ָרָע֣ ר ָאָּנ֤ י ַעד ה' ַוּיֹאַמ֗ י ַעל ֱהיֹוִת֙י ַעל ֶז֣ה ְדָבִר֗ י  ַאְדָמִת֔ יָׁשה ִּכ֣ ַח ַּתְרִׁש֑ ְמִּתי ִלְבֹר֣ ן ִקַּד֖ ֵּכ֥
י  ְעִּתי ִּכ֤ ִי֙ם ְוַרב ַאָּת֙ה ֵקלָיַד֗ ֶר� ַאַּפ֙ ם ַעל ַחּ֣נּון ְוַר֔חּום ֶא֤ ֶסד ְוִנָח֖ ה ה' ַקח ֶח֔ ה: ְוַעָּת֣ אֶמר ה'  ָנ֥א ֶאת ָהָרָעֽ ֹ֣ י: ַוּי י ֵמַחָּיֽ י ֥טֹוב מֹוִת֖ ִּני ִּכ֛ י ִמֶּמ֑ ַנְפִׁש֖

:� ָרה ָלֽ ב ָח֥  ַהֵהיֵט֖

  :שאלו >

 האם התגובה של יונה הפתיעה אתכם? מדוע?  .1
עביר את המסר הנבואי לנינוה. האם היתה לו ברירה? האם הוא נענה לצו האלוקי משום שהבין שהוא טעה, או שהעביר יונה מ .2

  ?את הנבואה בלית ברירה
 אם יונה היה משנה את התנהגותו, אבל לא את האופן שבו הוא מרגיש, האם זהו באמת שינוי? האם הוא באמת השתנה?  .3
ומה למצב שבו נתון יונה. האם פעם נהגתם באופן מסוים, למרות שבלבכם לא האמנתם חישבו על מצב שהייתם בו שהיה ד .4

 במה שאתם עושים, או אפילו נהגתם בניגוד למה שאתם חושבים? כיצד הרגשתם?
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 דקות) 10(סיכום 

 פעילות: אז עכשיו פגשתם את יונה...

נו, חייהם ומסעם מושפעים ללא ספק מנוכחותו של יונה! יש חלק ניכר מן המסע של יונה מתרחש באנייה עם כל המלחים. כפי שכבר ראי
משהו מרתק בבליעה ובהקאה של יונה על ידי הדג הגדול, שמצית את הדמיון. מה הייתה התחושה שלנו לו היינו פוגשים את יונה בשלב 

 זה במסעו?

 

 

 הוא עונה. תארו לעצמכם שאתם הדג שבלע את יונה הנביא. דמיינו מה הייתם אומרים לו, ומה היה  .1

  –או 

  . ויונה עולה לסיפון, ומביא אתו את הסערה הגדולה שראיתם מעודכם.רב החובל או אחד המלחים –דמיינו לכם שאתם על האנייה 

מה יאמרו או יעשו הדמויות במצב שנקלעו אליו? כיצד הייתם  השתמשו בעמוד עם קוביות הקומיקס וציירו את הפרשנות שלכם: .2
 פוגשים את יונה? איך הייתם מרגישים לאחר שהוטל למים? מה תעשו במצב שבו נביא מופיע בחייכם?מרגישים לו הייתם 

 השתמשו בבועות דיבור כדי לכתוב דו שיח, תיאורים, או סיפור. אין צורך להיות צייר קומיקס מקצועי כדי לבטא את עצמכם! .3

 ר או התיאור שכתבו. > בקשו מתלמידים מתנדבים להציג את ציוריהם או להקריא את הסיפו

 > שאלו: 

 האם יונה הוא הגיבור של סיפור חייו עצמו?האם לדעתכם יונה הוא גיבור הספר?  .1
ראינו כיצד הופעה של הנביא בחייהן של דמויות אחרות משפיעה עמוקות על עולמם. כיצד המסע שלכם עשוי להשפיע על  .2

 הסובבים אתכם, ועל אלו שאתם פוגשים בדרככם? 
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 ונה (חטיבת ביניים)מסע עם י
 דף מקורות

 חלק ראשון: יונה בורח 
 ד.-: יונה א, א1מקור 

יָה ּכִֽ  א ָעֶל֑ ה ּוְקָר֣ יר ַהְּגדֹוָל֖ יְנֵו֛ה ָהִע֥ � ֶאל ִנֽ ר׃ ֠קּום ֵל֧ י ֵלאֹמֽ  ְיִה֙י ְּדַבר ה' ֶאל יֹוָנ֥ה ֶבן ֲאִמַּת֖ ַח ּתַ ַוֽ  ָקם יֹוָנ֙ה ִלְבֹר֣ י׃ַוָּי֤ ם ְלָפָנֽ ה ָרָעָת֖ יָׁשה ִמִּלְפֵנ֖י ה' י ָעְלָת֥ ְרִׁש֔
 ֶרד ָּבּ֙ה ָל֤בֹוא ִעָּמֶה֙ם ַּתְרִׁש֔  ּה ַוֵּי֤ ן ְׂשָכָר֜ יׁש ַוִּיֵּת֨ ה ַתְרִׁש֗ א ָאִנָּי֣ה ׀ ָּבָא֣ ֶרד ָי֜פֹו ַוִּיְמָצ֥ ַער ָּג֖דֹול ַּבָּי֑ם ַוֵּי֨ י ַסֽ ם ַוְיִה֥ יל ֽרּוַח ְּגדֹוָל֙ה ֶאל ַהָּי֔ יָׁשה ִמִּלְפֵנ֖י ה'׃ ַוֽה' ֵהִט֤

ר׃וְ  ה ְלִהָּׁשֵבֽ ה ִחְּׁשָב֖ ֳאִנָּי֔  ָה֣

 : פרקי דרבי אליעזר י, א, "תולדות יונה".2מקור 

): "הּוא כה, יד ב בחמישי ברח יונה מפני אלוקים, ולמה ברח, אלא פעם ראשון שלחו להשיב את גבול ישראל ועמדו דבריו, שנאמר (
חם על ֵהִׁשיב ֶאת ְּגבּול ִיְׂשָרֵאל ִמְּלבֹוא ֲחָמת" וגו'. פעם שניה שלחו לירושלים להחריבה, כיון שעשו תשובה הקב"ה עשה כרוב חסדיו ונ

ן עצמו, אמר: אני יודע שזה הגוי קרובי הרעה ולא חרבה, והיו ישראל קוראין אותו נביא שקר. פעם ג' שלחו לנינוה, דן יונה דין בינו לבי
התשובה הם, עכשיו עושין תשובה והקב"ה שולח רוגזו על ישראל, ולא די שישראל קורין אותי נביא השקר אלא אף העובדי כוכבים 

 ומזלות.

 חלק שני: מסע עם המלחים 
 טו-: יונה א, ה3מקור 

יׁש ֶאל  ִּיְזֲעקּ֮ו ִא֣ ים ַוֽ יְר֣אּו ַהַּמָּלִח֗ י ַוִּיֽ ה ָיַר֙ד ֶאל ַיְרְּכֵת֣ ם ְויֹוָנ֗ ֲעֵליֶה֑ ל ֵמֽ ם ְלָהֵק֖ ֳאִנָּי֙ה ֶאל ַהָּי֔ ר ָּבֽ ים ֲאֶׁש֤ לּו ֶאת ַהֵּכִל֜ ם:  ֱא�ָהי֒ו ַוָּיִט֨ ה ַוִּיְׁשַּכ֖ב ַוֵּיָרַדֽ ַהְּסִפיָנ֔
א ֶאל אֱ  ם ֚קּום ְקָר֣ אֶמר ֖לֹו ַמה ְּל֣� ִנְרָּד֑ ֹ֥ ל ַוּי ב ַהֹחֵב֔ ב ֵאָלי֙ו ַר֣ יָלה ַוִּיְקַר֤ הּו ְלכּ֙ו ְוַנִּפ֣ יׁש ֶאל ֵרֵע֗ ד: ַוּיֹאְמ֞רּו ִא֣ א נֹאֵבֽ ֹ֥ נּו ְול ת ָהֱא�ִקים ָל֖ י ִיְתַעֵּׁש֧ �ֶקי� אּוַל֞

ה:  ל ַעל יֹוָנֽ ל ַהּגֹוָר֖ לּ֙ו ּֽגֹוָר֔לֹות ַוִּיֹּפ֥ נּו ַוַּיִּפ֙ את ָל֑ ֹ֖ ה ַהּז י ָהָרָע֥ ה ְּבֶׁשְּלִמ֛  ְדָע֔ נּו ַמה ַוּיֹאְמ֣רּו אֵ ֽגֹוָר֔לֹות ְוֵנ֣ את ָל֑ ֹ֖ ה ַהּז ר ְלִמי ָהָרָע֥ נּו ַּבֲאֶׁש֛ יו ַהִּגיָדה ָּנ֣א ָל֔ ָל֔
ִכי ְוֶאת ה י ָאֹנ֑ ם ִעְבִר֣ אֶמר ֲאֵליֶה֖ ֹ֥ ָּתה: ַוּי ם ָאֽ ה ַע֖ י ִמֶּז֥ � ְוֵאֽ ה ַאְרֶצ֔ ִין ָּת֔בֹוא ָמ֣ ה אֶ ְּמַלאְכְּת֙� ּוֵמַא֣ א ֲאֶׁשר ָעָׂש֥ י ָיֵר֔ ִי֙ם ֲאִנ֣ ת ַהָּי֖ם ְוֶאת ' ֱא�ֵקי ַהָּׁשַמ֙

י ָיְד֣עּו ָהֲאנָ  יָת ִּכֽ את ָעִׂש֑ ֹ֣ יו ַמה ּז ה ַוּיֹאְמ֥רּו ֵאָל֖ ה ְגדֹוָל֔ ֲאָנִׁשי֙ם ִיְרָא֣ יְר֤אּו ָהֽ ה: ַוִּיֽ ם: ַוּיֹאְמ֤רּו ֵאָלי֙ו ַמה ַהַּיָּבָׁשֽ יד ָלֶהֽ י ִהִּג֖ ַח ִּכ֥ י ה' ֣הּוא ֹבֵר֔ י ִמִּלְפֵנ֤ ים ִּכֽ ִׁש֗
� ְוִיְׁש  ם ְוִיְׁש ַּנֲ֣עֶׂשה ָּל֔ ם ָׂש֙אּוִנ֙י ַוֲהִטיֻלִ֣ני ֶאל ַהָּי֔ אֶמר ֲאֵליֶה֗ ֹ֣ ר: ַוּי � ְוֹסֵעֽ י ַהָּי֖ם הֹוֵל֥ ינּו ִּכ֥ ָעֵל֑ ק ַהָּי֖ם ֵמֽ ַער ֹּת֥ י ַהַּס֧ י ְבֶׁשִּל֔ ִני ִּכ֣ ַע ָא֔ י יֹוֵד֣ ֲעֵליֶכ֑ם ִּכ֚ ק ַהָּי֖ם ֵמֽ ֹּת֥

ם: ַוַּיְחְּת֣רּו ָהֲאָנִׁש֗  ה ֲעֵליֶכֽ ם: ַוִּיְקְר֨אּו ֶאל ה' ַוּיֹאְמ֗רּוַהָּג֛דֹול ַהֶּז֖ ר ֲעֵליֶהֽ � ְוֹסֵע֖ ם הֹוֵל֥ י ַהָּי֔ לּו ִּכ֣ א ָיֹכ֑ ֹ֣ ה ְול יב ֶאל ַהַּיָּבָׁש֖ ה  ים ְלָהִׁש֛ ָאָּנ֤ה ה' ַאל ָנ֣א נֹאְבָד֗
ר ָחפַ֖  ה ה' ַּכֲאֶׁש֥ י ַאָּת֣ יא ִּכֽ ם ָנִק֑ ינּו ָּד֣ ן ָעֵל֖ ה ְוַאל ִּתֵּת֥ יׁש ַהֶּז֔ ֶפׁ֙ש ָהִא֣ יְר֧אּו ְּבֶנ֙ ד ַהָּי֖ם ִמַּזְעּֽפֹו: ַוִּיֽ ה ַוְיִטֻל֖הּו ֶאל ַהָּי֑ם ַוַּיֲעֹמ֥ יָת: ַוִּיְׂשאּ֙ו ֶאת יֹוָנ֔ ְצָּת ָעִׂשֽ

ים:  ִּיְּד֖רּו ְנָדִרֽ ה' ַוֽ ַב֙ח ַלֽ ְזְּבחּו ֶז֙ ה ֶאת ה' ַוִּיֽ ה ְגדֹוָל֖ ים ִיְרָא֥  ָהֲאָנִׁש֛

 : פרקי דרבי אליעזר י, ו: "מעשה יונה"4מקור 

נטלוהו והטילוהו עד ארכובותיו ועמד הים מזעפו; לקחו אותו אצלם והים סוער עליהם; הטילוהו עד צוארו והעמיד הים מזעפו; ועוד מיד 
 העלו אותו אצלן והים הולך וסוער עליהם; הטילוהו כולו ומיד עמד הים מזעפו.

 חלק שלישי: המסע במעי הדגה 
 ב, יא. –: יונה ב, א 5מקור 

ן ה' ָּד֣  ה ֵליֽלֹות: ַוִּיְתַּפּלֵ֣ ַוְיַמ֤ ים ּוְׁש�ָׁש֥ ה ָיִמ֖ ג ְׁש�ָׁש֥ י ַהָּד֔ י יֹוָנ֙ה ִּבְמֵע֣ ה:ג ָּג֔דֹול ִלְב֖�ַע ֶאת יֹוָנ֑ה ַוְיִה֤ י ַהָּדָגֽ ה ֶאל ה' ֱא�ָקיו ִמְּמֵע֖  ל יֹוָנ֔
… 

ה: א ֶאת יֹוָנ֖ה ֶאל ַהַּיָּבָׁשֽ ג ַוָּיֵק֥ אֶמר ה' ַלָּד֑ ֹ֥  ַוּי

 אליעזר י, "מעשה יונה". : פרקי דרבי 6מקור 

אמר לו הדג ליונה: אין אתה יודע שבא יומי להאכל בפיו של לויתן? אמר לו יונה: הוליכני אצלו, אמר יונה ללויתן: בשבילך ירדתי לראות 
של לויתן,  מקום מדורך שאני עתיד ליתן חבל בלשונך ולהעלותך ולזבוח אותך לסעודה הגדולה של צדיקים ...אמר לו: הרי הצלתיך מפיו

 .הראני כל מה שבים ובתהומות, והראהו נהר גדול של מימי אוקיינוס

 האם משהו משתנה בעקבות המסע? חלק רביעי: 
 ד.-: יונה ד, א7מקור 

י עַ  ר ָאָּנ֤ה ה' ֲהלֹוא ֶז֣ה ְדָבִר֗ ל ֶאל ה' ַוּיֹאַמ֗ ַחר ֽלֹו: ַוִּיְתַּפֵּל֨ ה ַוִּי֖ ה ְגדֹוָל֑  ַרע ֶאל יֹוָנ֖ה ָרָע֣ ְעִּתי ַוֵּי֥ י ָיַד֗ יָׁשה ִּכ֣ ַח ַּתְרִׁש֑ ְמִּתי ִלְבֹר֣ ן ִקַּד֖ י ַעל ֵּכ֥ ד ֱהיֹוִת֙י ַעל ַאְדָמִת֔
ה ה' ַקח ָנ֥א ֶאת ַנְפִׁש֖  ה: ְוַעָּת֣ ם ַעל ָהָרָעֽ ֶסד ְוִנָח֖ ִי֙ם ְוַרב ֶח֔ ֶר� ַאַּפ֙ י ַאָּת֙ה ֵקל ַחּ֣נּון ְוַר֔חּום ֶא֤ י ֵמחַ ִּכ֤ י ֥טֹוב מֹוִת֖ ִּני ִּכ֛ �:י ִמֶּמ֑ ָרה ָלֽ ב ָח֥ אֶמר ה' ַהֵהיֵט֖ ֹ֣ י: ַוּי  ָּיֽ
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 אז עכשיו שפגשתם את יונה...
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 מסע אל השם שלי (יסודי)
 לתלמידי בית הספר היסודי

 דקות) 15(הקדמה 

ביחידה זו התלמידים מתבקשים למצוא את השורשים של שמותיהם ושל שמות המשפחה שלהם. אם התלמידים אינם הערה למנחה: 
טוריה המשפחתית שלהם, אפשר לשלוח איתם הביתה את הפעילות המצורפת כמה ימים לפני העברת היחידה, כדי מכירים את ההיס

שישאלו את הוריהם (או הסבים והסבתות שלהם) לעזור להם לחקור את המשפחה. אפשר להתאים, להשמיט, או להחליף כל אחת מן 
 כדי להתאימה לצרכי הקבוצה.  השאלות בפעילות

 !ם ליום העולמי ללימוד יהדותברוכים הבאי

היום נחקור את ההיסטוריה המשפחתית שלנו דרך שמות, ונברר מה המסע שמאחורי כל שם עשוי לספר לנו על עצמנו. נראה כיצד 
שמותינו עשויים לעטות משמעות שונה כאשר הם מושמעים בפי אנשים שונים. נברר מדוע שמות הם חשובים, ונקרא על הרקע מאחורי 

 מות מיוחדים בתנ"ך. נלמד על נקודת המבט המיוחדת של היהדות בנוגע לשמות. כמה ש

יש משמעות מיוחדת. הם מספרים לנו על העבר שלנו, ומגלמים תקווה לעתיד. לעיתים קרובות אנשים  תעל פי המסורת היהודית, לשמו
 קרויים על שם קרובי משפחה, ולפעמים על שם דמויות מקראיות. 

 שלכם? נתחיל במסע בעקבות השם. מנין הגיע השם 

 : מי אני ומה שמי?1פעילות 

> חלקו לתלמידים את דף הפעילות להשלמה. כאשר הם מסיימים, בקשו מכמה מן התלמידים לשתף את הכיתה 
 בתשובותיהם. 

סוים. לשמות עשויה להיות לשמותינו עשויה להיות השפעה עלינו, וכינויים שונים עשויים להשפיע על האופן שבו אנחנו מרגישים ברגע מ
 משמעות משתנה לפי האדם שהוגה את השם. 

 > שאלו את הקבוצה:

 מי קורא לכם בשמכם המלא? כיצד אתם מרגישים כאשר קוראים לכם בשמכם המלא?  .1
 האם אתם נוהגים באופן שונה כאשר אנשים קוראים לכם בשמות שונים? כיצד? .2
 ם לכם להשתמש בשם חיבה? האם יש לכם שמות חיבה עבור חבריכם? מה גור .3
 איזה כינוי שלכם הכי אהוב עליכם? מדוע? .4
 האם לדעתכם השם שניתן לכם מתאים לכם? מדוע? .5

 

 דקות) 15(שם חדש חלק ראשון: 

לפעמים אנחנו צוברים שמות נוספים מאוחר יותר בחיים, כמו שמות חיבה או תארים. השמות שאנו רוכשים לנו משקפים חוויות שעברנו, 
 משתפים עם העולם דרך השם. לעיתים קרובות שם החיבה או הכינוי נובע מתוך פעולות או תכונות שאיתן אנחנו מזוהים.  שאנחנו

את חשיבות  מבהיריםביחד מקור מקראי. בתורה, שמות הדמויות מעבירים לנו מידע חשוב על אודות הדמות, ולעיתים כעת נקרא 
מאוחר בלילה מופיע איש זר א עומד לחצות את הנהר בדרכו הביתה, חזרה לארץ כנען. הסיפור על יעקב מתרחש כאשר הוא הוהדמות. 

 ומתחיל להיאבק ביעקב! בהמשך הסיפור מתברר שהאיש הוא למעשה מלאך, שנשלח לנסות את יעקב. על גדת הנהר, 

 :1> קראו בקול את מקור 

 כח.-: בראשית לב, כד1מקור 

ב ְלַבּ֑דֹו וַ  ֲעֹק֖ ר ַיֽ א ּ֣כִי ֤לֹא ָיכלֹ ֔לֹו ַוִּיּ֖גַע ְּבַכףַוִּיָּוֵת֥ ְרְ ֽחַר ׃ַוַּי֗ ד ֲע֥לֹות הַּׁשָ ק ִאיׁ֙ש ִעּ֔מֹו ַע֖ ֵב֥ ַק֙ע ַּכף ֵּיֽאָ ִני  ְיֵר֑כֹו ַוֵּת֙ ְב֖קֹו ִעּֽמֹו׃ ַוּ֣יֹאֶמר ַׁשְלֵּח֔ ֶי֣ ֶרְ� ַיֽעֲ֔קֹב ְּבֵהָאֽ
ַחר ַוּ֙יֹאֶמ֙ר ֣לֹא ֲאַׁשּֽלֲֵח�֔  ה ַהּׁ֑שָ יו ַמה  ּ֖כִי ִאםּ֥כִי ָע֖לָ אֶמר ֵא֖לָ ֹ֥ ִני׃ ַוּי ָּתֽ ַרְכְ ֔� ּ֖כִי ִאם ּֽבֵ ר עֹו֙ד ִׁשְמְ ֵמ֥ אֶמר ַיֽעֲֽקֹב׃ ַוּ֗יֹאֶמר ֤לֹא ַיֽעֲקֹב֙ ֵיֽאָ ֹ֖ � ַוּי ל  ְּׁשֶמ֑ ָרֵא֑ ִיְׂשְ

י יָת ִעם ּֽכִ ל׃ ֱאלֵקים ְוִעם ָׂשִר֧ ים ַוּתּוֽכָ  ֲאָנׁ֖שִ

, ושתי 'ואלוקים'לים 'שרית', כלומר, מאבק, חדש. השם החדש כולל בתוכו את השורשים למי, מעניק ליעקב שם הקב"ההמלאך, שליח 
 מתועדות בשמו החדש, 'ישראל'. –ה' המילים כרוכות זו בזו בשמו החדש של יעקב. פעולותיו של יעקב כאשר הוא נאבק במלאך 
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 :שאלו> 

, שמשמעותם "צאצא "ים, הקידומת "בן" או "בר" או "בתעל מה עוד עשוי להעיד שמו של אדם? (לדוגמא, שמות משפחה כפול .1
"ממקום זה", "בן אברהם" פירושו צאצא של אברהם, או לעיתים גר, "סמית'" משמעותו נפח, כנראה  של...", "פון", שמשמעותו

 צאצא של משפחת נפחים, וכדומה). 
 ם "ישראל"? באיזה אופן?הביטו בדף הפעילות ובהיסטוריה של שמכם. האם יש לכם שם שמזכיר משהו בש .2
התעמקו בהיסטוריה של שם משפחתכם. האם היה לכם בן משפחה שמסע חייו הוביל אותו לשינוי שמו? (לדוגמא, שינוי שם  .3

משפחה בעקבות הגירה, עברות שם או הפיכתו לשפה אחרת (שמואל > סמואל), הוספת שם משפחה בעקבות נישואין, 
 וכדומה. 

 ת מעשיו של יעקב כאשר הוא ניצב מול אתגר?באילו מילים אפשר לתאר א .4

בכל יום אנו ניצבים מול אתגרים שונים, וחווים חוויות שמהם אנו לומדים. לחוויות אלה השפעה מתמשכת. לעיתים קורה לנו דבר 
 משמעותי עד כדי כך שהוא מצדיק או מכריח שינוי של השם, ובכך נגלית השפעת אותו אירוע לעולם כולו. 

חון כיצד המילים שבהן אנחנו משתמשים לתיאור אתגרים ומהמורות משקפות את הגישה שלנו לאותם אתגרים. אפשר מעניין לב
"להתגבר" על האתגר, "להתעלות" מעליו, או "להתמודד" איתו. מדוע בהתייחסות לאתגרים אנחנו משתמשים בפעלים שרומזים על 

נוסעים למקומות שאינם המקום הטבעי שלנו. נכנסים לאתגר או חוויה מצד אחד, תזוזה, ותנועה? אתגרים וחוויות הם כמו מסע; אנחנו 
ויוצאים מצד אחר, והדברים אותם אנחנו למדים במהלך המסע הופכים לחלק ממי שאנחנו. אנו גדלים ומשתנים בגלל החוויות והאתגרים 

 בהם אנחנו נתקלים, ולכן אנו מרגישים אחרי אתגר או חוויה שעברנו מסע. 

 

 דקות) 15(הבטחות שטמונות בהם ק שני: שמות חל

מאחורי כל שם כזה יש סיפור. נעיין שוב בספר בראשית, והפעם נפנה ישנן דמויות מקראיות נוספות שעברו שינוי שם על ידי האלוקים. 
 מבט לסבא ולסבתא של יעקב: לאברהם ושרה. 

מות של אברהם ושרה היו אברם ושרי. מדוע שינה הקב"ה את הש –למעשה, עוד לפני שהפכו להורים  –לפני שהפכו לסבא וסבתא 
 שמם? 

 .2> קראו בקול את מקור 

 ה.-: בראשית יז, א2מקור 

ם  ָר֔ א ה' ֶאל ֶּבןַוְיְ֣הִי ַאְבְ ַׁשע ָׁש֑נִים ַוֵּיָר֨ ֥עִים ָׁשָנ֖ה ְוֵת֣ ם ַוּ֤יֹאֶמר ֵאָלי֙ו ֲאִני ִּתְׁשְ ָר֗ ַהּ֥לְֵ� ַק֔ ֵקל ׁשַ  ַאְבְ י ֵּביִני֣ י ִהְתְ ים׃ ְוֶאְּתָנ֥ה ְבִרי֖תִ ֵי֥ה ָתֽמִ  ְלָפַנ֖י ֶוְהְ
ם ַעל ָר֖ ל ַאְבְ ֹד׃ ַוִּיֹּפ֥  ֹד מְאֽ בֶּה֥ ֽאֹוְתך ֖בִּמְאְ֥ יָת ְל֖אַב ֲה֥מ  וּבֵינ֑ךֶ וְאְַרְ ְ� ְוָהִי֕ י ִאָּת֑ י ִהֵּנ֥ה ְבִריִת֖ ר ִאּ֛תֹו ֱאלִקים: ֵלאֽמֹר׃ ֲאִנ֕  ֹון ּגֹוֽיִם׃ ְוֽלאֹ ָּפָנ֑יו ַוְיְַדֵּב֥

א ע י ַאב ֹ֛וד ֶאתִיָּקֵר֥ ם ּ֛כִ ָרָה֔ ֙� ַאְבְ ם ְוָהָי֤ה ִׁשְמְ ָר֑ � ַאְבְ ֣אֹד ְמ֔אדֹ  ִׁשְמְ ֙� ִּבְמְ י ֽאֹתְ ֵרִת֤ י�׃ ְוִהְפְ  ֲה֥מֹון ּגֹוִי֖ם ְנַתִּתֽ

"רם". הקב"ה מוסיף את האות ה' לשמו, ומשנה -ו. שמו של אברם מורכב מהמילים "אב" הקב"ה מבטיח לאברם שזרעו יגדל ויהפוך לעם
 בכך את המשמעות של שמו ל"אב המון גוים". 

 .3> בקשו מאחד המשתתפים להקריא בקול את מקור 

 טז.-: בראשית יז, טו3מקור 

ְתּ֔� ֽלאֹ  ֱאלקִי֙ם ֶאל ַוּ֣יֹאֶמר י ִאְׁשְ א ֶאת ַאבָרָהם ָׂשַר֣ ָר֥ י ּ֥כִי ׂשָ  ִתְקְ ּה ָׂשָר֑ ה ְׁש֖מָ ְיָת֣ יָה֙ ְוָהֽ ִּת֙ ַרְכְ ן ּוֵבֽ ָּנה ְל֖ךָ ֵּב֑ ִּתי ִמֶּמ֛ ם ָנַת֧ ּה ְוַג֨ י אֹתָ֔ ִּת֣ ַרְכְ ּה׃ ּוֽבֵ ה ְׁשֽמָ ָר֖
ֽיּו׃ ְהְ ָּנה ִיֽ ים ִמֶּמ֥ י ַעִּמ֖ ם ַמְלְֵכ֥  ְלגֹוִי֔

 . 4> קראו בקול את ההסבר המובא במקור 

  ., טוזית יישראל שטינזלץ, פירוש לבראש-: הרב עדין אבן4מקור 

השם שרי פירושו "נסיכתי" או "מלכתי השליטה". יחסת הקניין מצביע על הגבלה כלשהיא. כפי ששמו של  כי שרה שמה":"
בעלה השתנה משם של אדם פרטי לשם המתאר אותו כאב המון גוים, כך גם השם שרי, שמשמעותו נסיכתי או מלכתי, הפך 

  .לשרה, הנסיכה או המלכה של כולם

מבטיח לשרי שהיא תלד בן, שיגדל לקהל עמים, וכי צאצאיה יהפכו למלכים. משמעות השם "שרי" הוא "נסיכתי" או "מלכתי הקב"ה 
כלומר, עבור אברם, זוהי אשתו האהובה, אבל היא שייכת לו בלבד. כאשר הקב"ה משנה את שמה ל"שרה" ומוסיף את  –השליטה" 

 ה היא לא רק הנסיכה של אברהם, אלא שרה לכל. האות ה' שאותה הוסיף גם לשמו של אברהם, מעת
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שמותיהם של אברהם ושרי אינם נטועים בעבר, אלא בעתיד. שמותיהם מייצגים תקוות לעתיד שעוד לא אירע. הואיל וההבטחה להפוך 
ניתנת להם, על אברהם ושרה להבטיח שהם ראויים לאותו כבוד. עליהם להתייחס לאחריות שלמשפחה חשובה כל כך מגיעה מהקב"ה, 

 ולנהוג על פי המשמעות של השמות. שמותיהם מייצגים את התכונות האישיות שהקב"ה מבקש שירכשו להם.

 :שאלו> 

 מה המשמעות של שם שמגלם בתוכו הבטחה?  .1
 התעמקו בשמכם. האם אחד משמתיכם הוא שם מקראי? .2
 האם יש לכם שם שנובע מן ההיסטוריה המשפחתית שלכם?  .3
 ביע על המקום שממנו הגיעה משפחתכם?האם יש לכם שם שמצ .4

לאחרים שמות שהגיעו מארצות אחרות ומשפות אחרות. שמות מקראיים;  ההיסטוריה של שמותינו היא מסע בפני עצמו! לחלקנו יש
מהגרים למקום חדש, ולא רוצים כאשר אנשים פטר. שמות משפחה משתנים לעיתים לרבים מאיתנו שם שמזכיר קרוב משפחה שנ

 לוט. כאשר משפחה משנה את שמה כדי להתאים לסביבתה, זהו סוג של מסע אל עבר עתיד חדש. ששמם יב

אפשר להתייחס במספר דרכים לשמות שבהם אחרים מכנים אותנו, ולשמות שבהם אנו מכנים את עצמנו. הכינויים שלנו משנים את 
 נקודת המבט שלנו, ומשקפים את השינויים שאנחנו עוברים בחיינו. 

 דקות) 15( סיכום

 שעברו מדור לדור. של חכמים מפרקי אבות, אוסף אמרות  נקרא יחד את הציטוט הבא

 : פרקי אבות ה, כב.5מקור 

 ה טֹוָבה ֵהיֶמָּנה׃ַע, ֶׁשֵאין ְל� ִמּדָ ֶּבן ַּבג ַּבג אֹוֵמר, ֲהֹפ� ָּבּה ַוֲהֹפ� ָּבּה, ְּדֹכָּלא ָבּה. ּוָבּה ֶּתֱחֵזי, ְוִסיב ּוְבֵלה ָבּה, ּוִמַּנּה לֹא ָתזּו

 :שאלו> 

 למה מתייחס בן בג בג כאשר הוא אומר "הפוך בה"? במי? .1
 מה המשמעות של "הפוך" בה?  .2
 האם היפוך בדבר מסייע במציאת משמעויות חדשות?  .3
 כיצד העמקה בשם ובהיסטוריה המשפחתית משנה את נקודת המבט שלכן, לאור הלימוד היום? .4

, שבא לידי זהו עיקרון חשוב ביהדותמתכוון להעמקה בתורה, להבטה בתורה מנקודות מבט שונות.  בן בג בג –"הפוך בה והפוך בה" 
 ביטוי בקריאת התורה, שוב ושוב, בכל שבוע ובכל שנה. לימוד התורה אף פעם לא נגמר, תמיד יש מה ללמוד ולאן להעמיק. 

ובין אם בנקודות מבט שונות, חשוב  שבהם אחרים מכנים אותנו יש דרכים רבות שבהן ניתן להבין את המסע האישי שלנו. בין אם בשמות
 השינויים והמהמורות בחיינו.להתבונן בהיסטוריה שלנו ולהבין את המסע האישי שלנו, וכיצד שמנו משקף את 

ת להלן, פעילות סיום מספקת הזדמנות להפנים את הרעיונות שנלמדו במהלך היחידה. בחרו באחת הפעילויות המובאוהערה למנחה: 
 או בפעילות משלכם סביב נושא המסע. כל פעילות כוללת רעיונות מסכמים רלוונטיים.
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 : מזוודת הזיכרון שלי2פעילות 

מיצגים יצירתיים של זכרונות וחוויות שהם נושאים איתם. בהתאם לגיל ולרמת פעילות זו מעודדת את המשתתפים ליצור ערה למנחה: ה
ל אתגרים מסוגים מסוימים, למשל אתגרים בכיתה, או בבית, או אתגרים כלליים כמו מעבר דירה או הנוחות בקבוצה, אפשר לשאול ע

 בניית מזוודה של חוויות תסייע לתלמידים לראות כיצד ניסיון החיים הופך לחלק ממי שהם. לו אבדן ושכול. ילידת אח או אחות, ואפ

 חומרים: 
 לורדים, עפרונות צבעוניים לקישוטעטים,  •
 אופציונאלי)יים (מספר •
 דבק או סלוטייפ (אופציונאלי) •
 נייר צבעוני (אופציונאלי) •
 )צורות גיאומטריות להעתקה (אופציונאלי •
 לכל משתתף #2עותק של פעילות  •

 הוראות:

 כל משתתף יקבל את המזוודה המצוירת בדף הפעילות. .1

ם הם רוצים לשאת במזוודה שלהם. לדוגמא, תלמיד המשתתפים יגזרו, יציירו, ויקשטו צורות המייצגות זיכרונות וחוויות שאות .2
 שעבר מבית ספר אחר אולי יגור וידביק צורה של ילקוט, ויכתוב בו את שם בית הספר החדש. 

 התלמידים ידביקו את הצורות במזוודה, או יציירו ישירות בתוכה.  .3

 > אחרי הפעילות, שאלו את הקבוצה: 

 מה מטרת המזוודה? .1
 וודה? מה אתם מעדיפים להשאיר מאחור?אילו חפצים ארזתם במז .2
 האם ארזתם זיכרון שהשפיע עליכם, ששינה אתכם? אם כן, מהו?  .3

החוויות שלנו מעצבות אותנו והופכות לחלק מאתנו. האתגרים הניצבים בפנינו, ההצלחות והכישלונות, הרגע שבו אנו לומדים דבר חדש, 
מדי פעם אנחנו פותחים את המזוודה ת החוויות הללו במזוודת הזיכרונות שלנו. כל אלה מוסיפים נדבך למי שאנחנו. אנחנו נושאים א

ומוציאים זיכרון כדי לחוות אותו מחדש. לפעמים הזיכרונות נשכחים לחלוטין, ואנחנו משאירים אותם מאחור. זיכרונות אחרים נשמרים 
הן באות אתנו לכל מקום אליו אנחנו הולכים,  –חוויות אבל לא חושבים עליהם לעיתים קרובות. לא חשוב מה אנחנו מרגישים לגבי ה

 והופכים לחלק ממי שאנחנו. 
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 מסע אל השם שלי (יסודי)
 דף מקורות

 חלק ראשון: קבלת שם חדש

 כח.-: בראשית לב, כד1מקור 

ֽחַר ׃ַוּיַ֗  ד ֲע֥לֹות הַּׁשָ ק ִאיׁ֙ש ִעּ֔מֹו ַע֖ ֵב֥ ב ְלַבּ֑דֹו ַוֵּיֽאָ ֲעֹק֖ ר ַיֽ ְב֖קֹו ִעּֽמֹו׃ ַוּי֣ ַוִּיָּוֵת֥ ֔קֹב ְּבֵהָאֽ ַק֙ע ַּכף ֶי֣ ֶרְ� ַיֽעֲ י ֤לֹא ָיכלֹ ֔לֹו ַוִּיּ֖גַע ְּבַכף ְיֵר֑כֹו ַוֵּת֙ א ּ֣כִ י ְרְ ִני ּ֥כִ ֹאֶמר ַׁשְלֵּח֔
יו ַמה ּׁש אֶמר ֵא֖לָ ֹ֥ ִני׃ ַוּי ַרְכְָּתֽ י ִאם ּֽבֵ ֲח֔� ּ֖כִ ַחר ַוּ֙יֹאֶמ֙ר ֣לֹא ֲאַׁשּֽלֵ ה ַהּׁ֑שָ יָת ָע֖לָ י ָׂשִר֧ ל ּֽכִ ָרֵא֑ י ִאם ִיְׂשְ ֔� ּ֖כִ ר עֹו֙ד ִׁשְמְ ֵמ֥ קֹב֙ ֵיֽאָ ֽקֹב׃ ַוּ֗יֹאֶמר ֤לֹא ַיֽעֲ אֶמר ַיֽעֲ ֹ֖ � ַוּי ֶמ֑ ְ

ים ַוּתּוֽכָל׃  ִעם ֱאלֵקים ְוִעם ֲאָנׁ֖שִ
 

 חלק שני: שמות כהבטחה

 ה.-: בראשית יז, א2מקור 

ים ׁשָ  ֥עִ ם ֶּבן ִּתְׁשְ ָר֔ ֹאֶמר ֵאָלי֙ו ֲאִני ֵקל ׁשַ ַוְיְ֣הִי ַאְבְ ם ַוּי֤ ָר֗ א ה' ֶאל ַאְבְ ים ַוֵּיָר֨ ַׁשע ָׁש֑נִ י ֵּביִני֣ ַק֔ ָנ֖ה ְוֵת֣ ים׃ ְוֶאְּתָנ֥ה ְבִרי֖תִ ֵי֥ה ָתֽמִ ְ� ְלָפַני֖ ֶוְהְ ַהּ֥לֵ  י ִהְתְ
ם ַעל ּפָ  ָר֖ ל ַאְבְ ֹד׃ ַוִּיֹּפ֥  ֹד מְאֽ בֶּה֥ ֽאֹוְתך ֖בִּמְאְ֥ יָת ְל֖אַב ֲה֥מֹון ּגֹוֽיִם׃ ְולֽ וּבֵינ֑ךֶ וְאְַרְ ְ� ְוָהִי֕ י ִאָּת֑ י ִהֵּנ֥ה ְבִריִת֖ ר ִאּ֛תֹו ֱאלִקים: ֵלאֽמֹר׃ ֲאִנ֕ ו ַוְיְַדֵּב֥ א ֛עֹוד ָני֑ ֹא ִיָּקֵר֥

רֵ  י�׃ ְוִהְפְ י ַאב ֲה֥מֹון ּגֹוִי֖ם ְנַתִּתֽ ם ּ֛כִ ָרָה֔ ֙� ַאְבְ ם ְוָהָי֤ה ִׁשְמְ ָר֑ � ַאְבְ ֣אֹד ְמ֔אדֹ ֶאת ִׁשְמְ ֙� ִּבְמְ י ֽאֹתְ  ִת֤

 טז.-: בראשית יז, טו3מקור 

ֹאֶמר י  ַוּי֣ ַרְכְִּת֣ ּה׃ ּוֽבֵ ה ְׁשֽמָ י ָׂשָר֖ י ּ֥כִ ּה ָׂשָר֑ א ֶאת ְׁש֖מָ ָר֥ ְתּ֔� ֽלֹא ִתְקְ י ִאְׁשְ ַרכֱאלקִי֙ם ֶאל ַאבָרָהם ָׂשַר֣ ן ּוֵבֽ ָּנה ְל֖ךָ ֵּב֑ ִּתי ִמֶּמ֛ ם ָנַת֧ ּה ְוַג֨ ם אֹתָ֔ ה ְלגֹוִי֔ ְיָת֣ יָה֙ ְוָהֽ ְִּת֙ ְ
ּו׃ יֽ ְהְ ָּנה ִיֽ ים ִמֶּמ֥ י ַעִּמ֖ ֵכ֥  ַמְלְ

 , טו. זישראל שטינזלץ, פירוש לבראשית י-: הרב עדין אבן4מקור 

השם שרי פירושו "נסיכתי" או "מלכתי השליטה". יחסת הקניין מצביע על הגבלה כלשהיא. כפי ששמו של בעלה "כי שרה שמה": 
ם של אדם פרטי לשם המתאר אותו כאב המון גוים, כך גם השם שרי, שמשמעותו נסיכתי או מלכתי, הפך לשרה, הנסיכה או השתנה מש

 המלכה של כולם. 

  סיכום

 : פרקי אבות ה, כב.5מקור 

 ׃, ּוִמַּנּה לֹא ָתזּוַע, ֶׁשֵאין ְל� ִמָּדה טֹוָבה ֵהיֶמָּנהֶּבן ַּבג ַּבג אֹוֵמר, ֲהֹפ� ָּבּה ַוֲהֹפ� ָּבּה, ְּדֹכָּלא ָבּה. ּוָבּה ֶּתֱחֵזי, ְוִסיב ּוְבֵלה ָבּה
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 : מהו שמי?1פעילות 

 

 ________________________________________________________________ שמי הפרטי הוא

 _______________________________________________ המשמעות של שמי היא / אני קרוי על שם

 ____________________________________________________________ הואהשני שמי הפרטי 

 ___________________________________________ המשמעות של שמי השני היא / אני קרוי על שם

 _______________________________________________________________ שם משפחתי הוא

 __________________________________________________________חה שלי מקורו שם המשפ

 (שפה אחרת, ארץ זרה, וכו')

 שמות כינויים ושמות חיבה: 

1. _____________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________ 

  שמות של בני משפחתי שמקורם במקום אחר או שפה אחרת:

1. _____________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________ 

 

_______ כי _______________________________________________השם האהוב עלי הוא _____

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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  : מזוודת הזיכרון שלי2פעילות 
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 לדיון נוסף:

 אילנות יוחסין ורקע משפחתי
 

העתיד שלנו. השאלות שלפניכם יכולות לסייע לכם ֶּגֶנאֹולֹוְגָיה (שלשלות יוחסין) היא דרך שמגלה לנו פרטים על העבר שלנו ומשליכה על 
 נאולוגיה של משפחתכם. להתחיל בדיון על הרקע המשפחתי שלכם והג

 מציאת שורשים בשמות:

מהו השם של קרוב/ת המשפחה העתיק ביותר שמשפחתכם זוכרת? מה אתם יודעים אודותיו, או אודותיה? מה דעתכם  .1
 על הרעיון שאדם ממשיך לחיות כל עוד שמו מוזכר בעולם? 

גיאוגרפיים? כיצד שם המשפחה שלכם מהם המקורות של שמותיכם? האם לשמות שלכם מקורות מקראיים? תרבותיים?  .2
 משקף את המסע של משפחתכם בזמנים ובמקומות שונים? 

 האם אבות המשפחה שלכם שינו את שם המשפחה? מדוע, וכיצד?  .3
 

 מסעות גיאוגרפיים:

גנאולוגים יהודים סוברים שאחרי שמות משפחה, המידע החשוב ביותר למחקר גנאולוגי הוא שמות הערים שמהם מגיעה  .1
שפחה. האם אתם יודעים מהם השורשים הגיאוגרפיים של בני משפחתכם? מה אתם יודעים על אותם המקומות? המ

 האם ביקרתם בהם? 

רבים מאבות המשפחה שלנו (סבים וסבתות) שהיגרו מארצות אחרות אומרים שהם לא רוצים לדבר על ההיסטוריה  .2
שהם לא מעוניינים לדבר על העבר. למה לדעתכם הם לא  ילדים של ניצולי שואה במיוחד שומעים מהוריהםהמשפחתית. 

 רוצים לדבר על העבר? מה דעתכם על הבחירה שלהם?

 כיצד השפיעו אירועים מרכזיים בהיסטוריה היהודית על המסע של אבות המשפחה שלכם?  .3
 

 :אילן יוחסין

 ות מאילן היוחסין שלכם?דרך לשימור הזיכרון וההיסטוריה של אלה שבאו לפנינו. האם יש לכם שמ השם משמש .1

 הם? האם אתם אוהבים את שמותיכם, ומרגישים חיבור אליהם? מדוע, או מדוע לא?ה האם יש לכם כמה שמות? מ .2

לפי עצת ההיסטוריונים, כאשר מראיינים אדם בנוגע לרקע המשפחתי שלו, עדיף לא לשאול שאלות שהתשובה אליהן היא  .3
פור או יכוונו למידע. אילו שאלות כדאי לכם לשאול את קרובי המשפחה המבוגרים "כן" או "לא". עדיף שהשאלות יעוררו סי

 שלכם?
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	דורות: מסע משפחתי
	עליזה ספרלינג עם דני דרשלר
	הקדמה (10 דקות)
	> הקריאו בקול את מקור 1.
	מקור 1: בראשית טו, יב-טז.
	וַיְהִ֤י הַשֶמֶשֶׁ֙ לָב֔וֹא וְְתַרְְְדֵּמָ֖ה נָפְְֽלָ֣ה עַל אַבְְְרָ֑ם וְְהִנֵּה֥ אֵימָ֛ה חֲשֵׁכָ֥ה גְְדלָֹ֖ה נֹפֶ֥לֶת עָלָֽיו׃ וַיֹּ֣אמֶר לְְאַבְְְרָ֗ם יָד֨עַֹ תֵּדַ֜ע כִּי גֵ֣ר ׀ יִהְְְיֶה֣ זַרְְְעֲךָ֗ בְְּאֶ֙רֶץ֙ ל֣אֹ לָהֶ֔ם וַֽעֲבָד֖וּם וְְעִנּ֣וּ...
	> שאלו:



	חלק ראשון: יצחק, גֵּר בארץ מולדתו (15 דקות)
	> בקשו מאחד המשתתפים להקריא בקול את מקור 2:
	מקור 2: בראשית כו, א-ו.
	וַיְהִ֤י רָעָב֙ בָּאָ֔רֶץ מִלְּבַד֙ הָרָעָ֣ב הָרִאשׁ֔וֹן אֲשֶׁ֥ר הָיָ֖ה בִּימֵ֣י אַבְרָהָ֑ם וַיֵּ֧לֶךְ יִצְחָ֛ק אֶל אֲבִימֶּ֥לֶךְ מֶֽלֶךְ פְּלִשְׁתִּ֖ים גְּרָֽרָה׃ וַיֵּרָ֤א אֵלָיו֙ ה' וַיֹּ֖אמֶר אַל תֵּרֵ֣ד מִצְרָ֑יְמָה שְׁכֹ֣ן בָּאָ֔רֶץ אֲשֶׁ֖ר אֹמַ...
	> שאלו:
	> המשתתפים ילמדו את מקורות 3-4 בחברותא.


	מקור 3: ספורנו, בראשית כו, ג:
	כי לך ולזרעך אתן והקימותי את השבועה. והטעם שאמרתי שתגור בארץ הזאת ובזה איטיב לך הוא כי כבר נשבעתי לאברהם לתת לו ולזרעו את הארץ הזאת ולפיכך בהיותך גר בה תהיה נשיא אלקים בתוכה ותקנה בה חזקה להורישה לזרעך:

	מקור 4: מלבים, בראשית כו, ג.
	גור בארץ הזאת. הגרות שנתחייבת יהיה בארץ הזאת, כי הגרות יהיה או ע"י טלטול ממקום למקום, או ע"י מה שמחשיב עצמו כגר בארץ אף שיושב במקום אחד קבוע, ותוכל לקיים גרות גם בארץ הזאת.
	> עיון בחברותא:
	> קבצו את המשתתפים ובקשו מהם לשתף את הקבוצה בתובנות מהלימוד בחברותא.



	חלק שני: יעקב יורד למצרים (15 דקות)
	> הקריאו בקול את מקור 5.
	מקור 5: בראשית מו, א-ה.
	וַיִּסַּע יִשְׂרָאֵל וְכָל-אֲשֶׁר-לוֹ וַיָּבֹא בְּאֵרָה שָּׁבַע וַיִּזְבַּח זְבָחִים לֵאלֹקֵי אָבִיו יִצְחָק. וַיֹּאמֶר אֱלֹקִים לְיִשְׂרָאֵל בְּמַרְאֹת הַלַּיְלָה וַיֹּאמֶר יַעֲקֹב יַעֲקֹב וַיֹּאמֶר הִנֵּנִי. וַיֹּאמֶר אָנֹכִי הָקֵל אֱלֹקֱי אָבִיךָ א...
	> השלימו את הטבלה הבאה ביחד עם קבוצת הלומדים.
	> שאלו:


	מקור 6: מלבי"ם, בראשית מו, ג.
	והוא מאמרנו בטעם גלות מצרים כי הוצרכו ישראל לרדת מצרימה אשר היה כור הברזל למען כהתוך כסף בתוך כור יותכו בעינוי ההוא ויצרפו ויתלבנו . . . ועל כן הוצרך יהיו שם כי שם תהיה הכנת היותם גוי גדול כמדובר:
	ועל . . . למה לא השלים יעקב הגרות בארץ כיצחק ויונח שקט על שמריו ובגולה לא ילך כי אם זרעו אחרי מות אביהם אמר אליו "אנכי ארד עמך כו'" לו' אם אינך הולך עם זרעך הלא תאבד תקות גאולת בניך חלילה כי ישקעו בטומאת מצרים ואין מקומם ע"כ צריך שכינה עמהם מחופפת עלי...
	> שאלו:



	חלק שלישי: מסע לאורך הדורות (12 דקות)
	> הקריאו בקול את מקור 7.
	מקור 7: "יצחק – הדור השני", בתוך: דמויות מקראיות, מאת הרב עדין אבן-ישראל שטינזלץ.
	יצחק היה פאסיבי; הוא הופעל על ידי אחרים, ללא יכולת אמתית ליזום. פעולותיו היו עמומות ומעורפלות, כאילו הן תגובה בלבד לפעולתם של אחרים. אופיו כולו היה כהד – לא ברור וחד בפני עצמו. הוא הותיר רושם של ישות שאיננה, כמי שנודע רק בתור בנו של אביו, ואביו של בנו.
	יצחק היה פאסיבי; הוא הופעל על ידי אחרים, ללא יכולת אמתית ליזום. פעולותיו היו עמומות ומעורפלות, כאילו הן תגובה בלבד לפעולתם של אחרים. אופיו כולו היה כהד – לא ברור וחד בפני עצמו. הוא הותיר רושם של ישות שאיננה, כמי שנודע רק בתור בנו של אביו, ואביו של בנו.
	יצחק היה פאסיבי; הוא הופעל על ידי אחרים, ללא יכולת אמתית ליזום. פעולותיו היו עמומות ומעורפלות, כאילו הן תגובה בלבד לפעולתם של אחרים. אופיו כולו היה כהד – לא ברור וחד בפני עצמו. הוא הותיר רושם של ישות שאיננה, כמי שנודע רק בתור בנו של אביו, ואביו של בנו.
	זו הייתה הבעיה העיקרית של יצחק: למצוא את מקומו בעולם שנשלט על ידי הגאונות של אביו. הוא עשה את הדבר היחיד שנותר לו לעשות: הוא המשיך בדרך.
	... לפיכך, אין מייחסים לדור השני את אותן התכונות המרהיבות השובות את הדמיון. תפקידו של הבן לייצב, ולא ליצור. או, כפי שמסופר בסיפור המקראי, עליהם לחפור את הבורות שחפרו אבותיהם לפניהם, שנסתמו לפני זמנם. האב חופר בארות ויוצר עובדות חדשות בשטח; הזמן, האויב...
	תפקידו של יצחק, אפילו אם הוא חסר פאר והדר או הרפתקנות וגבורה, הוא תפקיד חשוב ביותר. וההצהרה "אלה תולדות יצחק... אברהם הוליד את יצחק" מכילה בתוכה המשמעות כה עמוקה עד כי למרות הפער בין עולמם של אברהם ויצחק, ועל אף שאברהם מיתמר על יצחק הן בעשייה והן בחשי...
	הפאסיביות באה לידי ביטוי בכל הווייתו של יצחק: הוא נשאר תמיד יושב אוהלים... אפילו כאשר הוא מתפלל עבור עתיד בניו, אשתו רבקה היא הפועלת.
	הפאסיביות באה לידי ביטוי בכל הווייתו של יצחק: הוא נשאר תמיד יושב אוהלים... אפילו כאשר הוא מתפלל עבור עתיד בניו, אשתו רבקה היא הפועלת.
	הפאסיביות באה לידי ביטוי בכל הווייתו של יצחק: הוא נשאר תמיד יושב אוהלים... אפילו כאשר הוא מתפלל עבור עתיד בניו, אשתו רבקה היא הפועלת.
	בהזדמנות זו שבה הוא מברך את בנו [יעקב], נראה שלבו של יצחק מעדיף את עשו, הבן שהפוך לו במהותו... העדפה זו של האב האוהב מצביעה על סתירות מסוימות ביצחק – או לפחות קונפליקטים פנימיים שעשויים להשלים אלו את אלו. סיפור הברכות מבליט העדפה זו: האיש הפאסיבי והשמ...
	נראה אם כן כי לסיכום מעשה הברכות משמעות ברורה. היה זה יעקב שבהכרח יירש את יצחק... יצחק לא יכול לראות את הפוטנציאל בבנו יעקב, יושב האוהלים, שהוא רק העתק שלו עצמו.
	כמובן, המסקנה של יצחק הייתה מוטעית. הוא פשוט לא היה מסוגל לראות מעבר למציאות הגלויה לעין. היוזמה של יעקב שניסה לקחת את הברכות בכוח היא הוכחה שהוא אינו העתק בלבד של אביו הנרפה. זהו רמז למהותו של יעקב: הוא ייאבק בעזות עבור המטרות שאותן הוא מחשיב.
	על כן, יעקב הוא זה שמאפשר את החידוש שבמצב. הוא היה זה ששימר את מסורת היוזמה והחדשנות.
	> שאלו:



	סיכום (8 דקות)
	> בקשו מאחד המשתתפים להקריא בקול את מקור 8.
	מקור 8: "למה ללמוד על דמויות מקראיות?", שיעור וידאו, הרב עדין אבן-ישראל שטינזלץ.
	אברהם הוא אב-טיפוס, וכך גם בנו ובן-בנו אחריו. יש מי שחושב שהם דמויות בסיפור בלבד; אחרים עשויים לראות בהם אבות טיפוס בלבד, ולא לחשוב עליהם כעל אנשים פרטיים. הביטוי "מעשה אבות סימן לבנים" (רמב"ן בפירושו לבראשית יב, ו) משמעותו: מעשי האבות הם סימני דרך לב...
	> שאלו:
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	יונה: סיפורי מסעות
	עיבוד של יחידה ברוסית מאת דנה פולבר
	הקדמה (3 דקות(
	> הנחו את המשתתפים לדון בשאלות הבאות:

	חלק ראשון: יונה בורח (15 דקות)
	מקור 1: יונה א, א-ד.
	וַֽיְהִי֙ דְּבַר ה' אֶל יוֹנָ֥ה בֶן אֲמִתַּ֖י לֵאמֹֽר׃ ק֠וּם לֵ֧ךְ אֶל נִֽינְוֵ֛ה הָעִ֥יר הַגְּדוֹלָ֖ה וּקְרָ֣א עָלֶ֑יהָ כִּֽי עָלְתָ֥ה רָעָתָ֖ם לְפָנָֽי׃וַיָּ֤קָם יוֹנָה֙ לִבְרֹ֣חַ תַּרְשִׁ֔ישָׁה מִלִּפְנֵ֖י ה' וַיֵּ֨רֶד יָפ֜וֹ וַיִּמְצָ֥א אָנִיָּ֣ה ...
	> שאלו:
	> בקשו מאחד המשתתפים להקריא בקול את מקור 2.


	מקור 2: פרקי דרבי אליעזר י, א, "תולדות יונה".
	בחמישי ברח יונה מפני אלוקים, ולמה ברח, אלא פעם ראשון שלחו להשיב את גבול ישראל ועמדו דבריו, שנאמר ( ב יד, כה): "הוּא הֵשִׁיב אֶת גְּבוּל יִשְׂרָאֵל מִלְּבוֹא חֲמָת" וגו'. פעם שניה שלחו לירושלים להחריבה, כיון שעשו תשובה הקב"ה עשה כרוב חסדיו ונחם על הרעה...
	> שאלו:



	חלק שני: מסע עם המלחים (15 דקות)
	> בקשו מאחד המשתתפים להקריא בקול את מקור 3.
	מקור 3: יונה א, ה-טו
	וַיִּֽירְא֣וּ הַמַּלָּחִ֗ים וַֽיִּזְעֲקוּ֮ אִ֣ישׁ אֶל אֱלֹהָיו֒ וַיָּטִ֨לוּ אֶת הַכֵּלִ֜ים אֲשֶׁ֤ר בָּֽאֳנִיָּה֙ אֶל הַיָּ֔ם לְהָקֵ֖ל מֵֽעֲלֵיהֶ֑ם וְיוֹנָ֗ה יָרַד֙ אֶל יַרְכְּתֵ֣י הַסְּפִינָ֔ה וַיִּשְׁכַּ֖ב וַיֵּרָדַֽם: וַיִּקְרַ֤ב אֵלָיו֙ רַ֣ב הַחֹבֵ...
	> שאלו:
	> קראו בקול את מקור 4.


	מקור 4: פרקי דרבי אליעזר י, ו: "מעשה יונה"
	מיד נטלוהו והטילוהו עד ארכובותיו ועמד הים מזעפו; לקחו אותו אצלם והים סוער עליהם; הטילוהו עד צוארו והעמיד הים מזעפו; ועוד העלו אותו אצלן והים הולך וסוער עליהם; הטילוהו כולו ומיד עמד הים מזעפו.
	מיד נטלוהו והטילוהו עד ארכובותיו ועמד הים מזעפו; לקחו אותו אצלם והים סוער עליהם; הטילוהו עד צוארו והעמיד הים מזעפו; ועוד העלו אותו אצלן והים הולך וסוער עליהם; הטילוהו כולו ומיד עמד הים מזעפו.
	מיד נטלוהו והטילוהו עד ארכובותיו ועמד הים מזעפו; לקחו אותו אצלם והים סוער עליהם; הטילוהו עד צוארו והעמיד הים מזעפו; ועוד העלו אותו אצלן והים הולך וסוער עליהם; הטילוהו כולו ומיד עמד הים מזעפו.
	> שאלו:



	חלק שלישי: המסע במעי הדגה (15 דקות)
	מקור 5: יונה ב, א – ב, יא.
	וַיְמַ֤ן ה' דָּ֣ג גָּד֔וֹל לִבְלֹ֖עַ אֶת יוֹנָ֑ה וַיְהִ֤י יוֹנָה֙ בִּמְעֵ֣י הַדָּ֔ג שְׁלֹשָׁ֥ה יָמִ֖ים וּשְׁלֹשָׁ֥ה לֵילֽוֹת: וַיִּתְפַּלֵּ֣ל יוֹנָ֔ה אֶל ה' אֱלֹקָיו מִמְּעֵ֖י הַדָּגָֽה: … וַיֹּ֥אמֶר ה' לַדָּ֑ג וַיָּקֵ֥א אֶת יוֹנָ֖ה אֶל הַיַּבָּשָֽׁה:
	> שאלו:


	מקור 6: פרקי דרבי אליעזר י, "מעשה יונה".
	אמר לו הדג ליונה: אין אתה יודע שבא יומי להאכל בפיו של לויתן? אמר לו יונה: הוליכני אצלו. אמר יונה ללויתן: בשבילך ירדתי לראות מקום מדורך שאני עתיד ליתן חבל בלשונך ולהעלותך ולזבוח אותך לסעודה הגדולה של צדיקים ...אמר לו: הרי הצלתיך מפיו של לויתן, הראני כל...
	> שאלו:



	חלק רביעי: מהפך? (15 דקות)
	> בקשו משני משתתפים להקריא את מקור 7, תוך חלוקה בין קריינות לדיאלוג.
	מקור 7: יונה ד, א-ד.
	וַיֵּ֥רַע אֶל יוֹנָ֖ה רָעָ֣ה גְדוֹלָ֑ה וַיִּ֖חַר לֽוֹ: וַיִּתְפַּלֵּ֨ל אֶל ה' וַיֹּאמַ֗ר אָנָּ֤ה ה' הֲלוֹא זֶ֣ה דְבָרִ֗י עַד הֱיוֹתִי֙ עַל אַדְמָתִ֔י עַל כֵּ֥ן קִדַּ֖מְתִּי לִבְרֹ֣חַ תַּרְשִׁ֑ישָׁה כִּ֣י יָדַ֗עְתִּי כִּ֤י אַתָּה֙ קֵל חַנּ֣וּן וְרַח֔וּ...
	> שאלו:
	> בקשו מאחד המשתתפים להקריא בקול את מקור 8.


	מקור 8: פירוש לספר יונה, הרב עדין אבן-ישראל שטינזלץ, תנ"ך שטינזלץ.
	> שאלו:


	סיכום (10 דקות)
	פעילות: פרשנות אמנותית לספר יונה
	למעלה מימין: יונה והדג. מיניאטורה מאת ראשיד אל-דין, איראן (המאה ה-14). מוזיאון מטרופוליטן, ניו יורק.
	> עיינו בכל אחד מן הציורים. שאלו:




	יונה: סיפורי מסעות
	דף מקורות
	חלק ראשון: יונה בורח
	מקור 1: יונה א, א-ד.
	מקור 2: פרקי דרבי אליעזר י, א, "תולדות יונה".

	חלק שני: מסע עם המלחים
	מקור 3: יונה א, ה-טו
	מקור 4: פרקי דרבי אליעזר י, ו: "מעשה יונה".

	חלק שלישי: המסע במעי הדגה
	מקור 5: יונה ב, א – ב, יא.
	מקור 6: פרקי דרבי אליעזר י, "מעשה יונה".

	חלק רביעי: מהפך?
	מקור 7: יונה ד, א-ד.
	מקור 8: פירוש לספר יונה, הרב עדין אבן-ישראל שטינזלץ, תנ"ך שטינזלץ.

	סיכום
	פעילות: פרשנות אמנותית לספר יונה
	למעלה משמאל: יונה והדג במפרץ חיפה (1977). יוג'ין (יבגני) אבסהאוס, אוסף פרטי, ישראל.
	למעלה מימין: יונה והדג. מיניאטורה מאת ראשיד אל-דין, איראן (המאה ה-14). מוזיאון מטרופוליטן, ניו יורק.



	מסע אל הלא-נודע
	מבוסס על שיעור מאת דני דרשלר
	הקדמה (2 דקות)
	> הציגו בפני המשתתפים את השאלות הבאות:

	חלק ראשון: המקור המקראי (10 דקות)
	> בקשו מהמשתתפים לקרוא את מקור 1, ולדון בשאלות הבאות בחברותא.
	מקור 1: בראשית יב, א-ג.
	וַיֹּ֤אמֶר ה' אֶל אַבְְְרָ֔ם לֶךְְְ לְְךָ֛ מֵֽאַרְְְצְְךָ֥ וּמִמּֽוֹלַדְְְתְְּךָ֖ וּמִבֵּ֣ית אָבִ֑יךָ אֶל האָָרֶ֖ץ אֲשׁרֶ֥ אַרְְְאֶךֽ׃ָּ וְְאֶֽעֶשְְְךָ֙ לְְג֣וֹי גָּד֔וֹל וַֽאֲבָ֣רֶכְְְךָ֔ וַֽאֲגַדְְּלָ֖ה שְְׁמֶ֑ךָ וֶֽהְְְיֵ֖ה בְרְְָּכָה׃ וַֽאֲבָֽרְְכ...
	> שאלו:



	חלק שני: עזיבה (15 דקות)
	מקור 2: מלבי"ם, בראשית יב, א.
	ויאמר ה' אל אברם לך לך מארצך, אמר לו שתכלית היציאה הוא שיפרד מדעותיהם וממעלליהם הנשחתות ...וצוה ה' שעם היציאה הגופניית תהיה גם יציאה מחשביית, שיפרד מטבע ארצו שהיה מזגה רע וממדות אנשי מולדתו, וגם מאהבת בית אביו...וע"כ אמר לך לך שילך אל עצמו נפרד בטבעו ...
	> שאלו:


	מקור 3: כלי יקר, בראשית יב, א.
	ונראה לפרש שהעתיקו הקב"ה מענין לענין כדרך שמחנכין התינוק, כי אולי יהיה קשה עליו לקבל הכל בבת אחת, על כן עשה לו שלושה חלוקות... כי מתחילה ביקש ממנו לעזוב ארצו וזה שאלה קטנה, יען כי אין לאדם תועלת מארצו יותר מארצות אחרות... ואחר כך כאשר הסיח מלבו כל ארצ...
	ונראה לפרש שהעתיקו הקב"ה מענין לענין כדרך שמחנכין התינוק, כי אולי יהיה קשה עליו לקבל הכל בבת אחת, על כן עשה לו שלושה חלוקות... כי מתחילה ביקש ממנו לעזוב ארצו וזה שאלה קטנה, יען כי אין לאדם תועלת מארצו יותר מארצות אחרות... ואחר כך כאשר הסיח מלבו כל ארצ...
	ונראה לפרש שהעתיקו הקב"ה מענין לענין כדרך שמחנכין התינוק, כי אולי יהיה קשה עליו לקבל הכל בבת אחת, על כן עשה לו שלושה חלוקות... כי מתחילה ביקש ממנו לעזוב ארצו וזה שאלה קטנה, יען כי אין לאדם תועלת מארצו יותר מארצות אחרות... ואחר כך כאשר הסיח מלבו כל ארצ...
	> שאלו:



	חלק שלישי: יעד לא נודע (15 דקות)
	> שאלו:
	> קראו את מקורות 4-5 בחברותות, ודונו בשאלות הבאות.
	מקור 4: רש"י, בראשית יב, א-ב.
	אל הארץ אשר אראך - לא גלה לו הארץ מיד, כדי לחבבה בעיניו.

	מקור 5: מלבים, בראשית יב, א.
	ואמר אל הארץ אשר אראך. שזה היה מן הנסיון שיקל לאדם לעזוב ארצו ומולדתו אם יודע מחוז חפצו.
	> שאלו:



	חלק רביעי: לך לך (10 דקות)
	מקור 6: שפת אמת, בראשית יב, א.
	"לך לך" – לעולם צריך להיות מהלך. "אל אשר אראך" – תמיד השגה חדשה. לכן נקרא האדם מהלך. שכל העומד בלי התחדשות, מיד הטבע שולט בו. ולכן מלאכין למעלה, שאינם תוך הטבע, נקראים "עומדים" (ישעיהו ו: ב). ובעולם הזה נקרא האדם מהלך.
	> שאלו:



	סיכום (8 דקות)
	מקור 7: הרב עדין אבן-ישראל שטינזלץ, "צעד אחד קדימה".
	כן, כל אחד מאתנו נמצא בשלב שונה, מבחינת מיקומו הגיאוגרפי, ומבחינת התקופה בחיים. באמת לא משנה בדיוק איפה אדם נמצא מבחינת זמן והישגים, ואין משמעות של ממש ליחס בין יכולות לבין הישגים. לכל אדם יש גרף אישי שונה, מפה שונה לחלוטין. דבר שהוא עבר עבור אדם אחד,...
	אך דבר אחד שאנשים יכולים לעשות בכל מקום שהם – בצורה עקבית, מתמשכת, תחומה וממוקדת – הוא לקחת צעד אחד קדימה. כל אחד יכול להתקדם מעט. מהות התנועה היא לא להישאר במקום אחד. כל דבר שאינו מתקדם – נסוג לאחור, וכל דבר שלא עולה – יורד. כל מה שאינו משתפר – מידרד...
	ההחלטה לעשות זמן ולהתקדם צעד אחד קדימה אינה הפתרון לכל הבעיות; היא רק החלטה להתקדם צעד אחד קדימה ולהמשיך לנוע. בכל מקום שבו אתה נמצא, נוע מעט קדימה. ישנם אנשים שיתקדמו בכך שילמדו דבר חדש; אדם שהיום יודע אות אחת, אבל בשבוע הבא הוא כבר יודע שתיים, לקח צ...
	> שאלו:




	מסע אל הלא-נודע
	דף מקורות
	חלק ראשון: המקור המקראי
	מקור 1: בראשית יב, א-ג.

	חלק שני: עזיבה
	מקור 2: מלבי"ם, בראשית יב, א.
	מקור 3: כלי יקר, בראשית יב, א.

	חלק שלישי: יעד לא נודע
	מקור 4: רש"י, בראשית יב, א-ב.
	מקור 5: מלבי"ם, בראשית יב, א.

	חלק רביעי: לך לך
	מקור 6: שפת אמת, בראשית יב, א.

	סיכום
	מקור 7: הרב עדין אבן-ישראל שטינזלץ, "צעד אחד קדימה".


	המסע אל השם
	הקדמה (2 דקות)
	חלק ראשון: שמות וחוויות (13 דקות)
	> קראו בקול את מקור 1.
	מקור 1: בראשית לב, כה-כט.
	וַיִּוָּתֵ֥ר יַֽעֲקֹ֖ב לְְבַדּ֑וֹ וַיֵּאָֽבֵ֥ק אִישׁ֙ עִמּ֔וֹ עַ֖ד עֲל֥וֹת השַָּׁחֽרַ ׃וַ יַּ֗רְְְא כִּ֣י ל֤אֹ יָכלֹ ל֔וֹ וַיִּגַּ֖ע בְְּכַף יְְרֵכ֑וֹ וַתֵּ֙קַע֙ כַּף יֶ֣רֶךְְְ יַעֲֽק֔בֹ בְְּהֵאָֽבְְק֖וֹ עִמּֽוֹ׃ וַיּ֣אֹמֶר שַׁלְְּחֵ֔נִי כִּ֥י עָלָ֖ה ...
	>  שאלו:



	חלק שני: שמות ושאיפות (20 דקות)
	> קראו ודונו במקורות 2, 3 בחברותא.
	מקור 2: בראשית יז, א-ה.
	וַיְְְהִ֣י אַבְְְרָ֔ם בֶּן תִּשְְְׁעִ֥ים שָׁנָה֖ וְְתֵ֣שַׁע שָׁנִ֑ים וַיֵּרָ֨א ה' אֶל אַבְְְרָ֗ם וַיּ֤אֹמֶר אֵלָיו֙ אֲנִי קֵל שַׁקַי הִתְְְהַלֵּ֥ךְְְ לְְפָנַי֖ וֶהְְְיֵה֥ תָמִֽים׃ וְְאֶתְְּנָה֥ בְְרִיתִ֖י בֵּינִי֣ וּבֵּינֶךָ וְאַרֶבֶהּ֥ אֽוֹתְְך ב֖מִּ...

	מקור 3: בראשית יז, טו-טז.
	וַיּ֤אֹמֶר אֱלֹקיִם֙ אֶל אַברָהםָ֔ שָׂרַ֣י אִשְְְׁתְְּךָ֔ לֽאֹ תִקְְְרָ֥א אֶת שְְׁמָ֖הּ שָׂרָ֑י כִּ֥י שָׂרָ֖ה שְְׁמָֽהּ׃ וּבֵֽרַכְְְתִּ֣י אתָֹ֔הּ וְְגַ֨ם נָתַ֧תִּי מִמֶּ֛נָּה לְְךָ֖ בֵּ֑ן וּבֵֽרַכְְְתִּ֙יהָ֙ וְְהָֽיְְתָ֣ה לְְגוֹיִ֔ם מַלְְְכֵ֥י עַמִּ֖י...
	> שאלו:
	> קראו בקול את מקורות 4, 5.


	מקור 4: תלמוד בבלי, ברכות יג, א.
	מקור 5: הרב שמשון רפאל הירש, פירוש על בראשית יז, טו.
	לעיל הוא אומר: "לא יקרא עוד את שמך אברם - והיה שמך אברהם"; מכאן ואילך יהיה שמך אברהם; הרי זה ייעוד, שטרם הגעת אליו, ועליך להשיג אותו. ואילו כאן הוא אומר: לא תקרא את שמה שרי - כי שרה שמה; היא הנה "שרה"; היא קובעת מידה ושומרת על המידה; יש בלבה הרגשה עדי...
	> שאלו:



	חלק שלישי: שינוי שם (15 דקות)
	> בקשו מאחד המשתתפים לקרוא בקול את מקור 6.
	מקור 6: תלמוד בבלי, ראש השנה טז, ב.
	> שאלו:

	מקור 7: רמב"ם, משנה תורה, הלכות תשובה ב, ד.
	מדרכי התשובה להיות השב צועק תמיד לפני השם בבכי ובתחנונים ועושה צדקה כפי כחו ומתרחק הרבה מן הדבר שחטא בו ומשנה שמו כלומר אני אחר ואיני אותו האיש שעשה אותן המעשים ומשנה מעשיו כולן לטובה ולדרך ישרה וגולה ממקומו שגלות מכפרת עון מפני שגורמת לו להכנע ולהיות...
	מדרכי התשובה להיות השב צועק תמיד לפני השם בבכי ובתחנונים ועושה צדקה כפי כחו ומתרחק הרבה מן הדבר שחטא בו ומשנה שמו כלומר אני אחר ואיני אותו האיש שעשה אותן המעשים ומשנה מעשיו כולן לטובה ולדרך ישרה וגולה ממקומו שגלות מכפרת עון מפני שגורמת לו להכנע ולהיות...
	מדרכי התשובה להיות השב צועק תמיד לפני השם בבכי ובתחנונים ועושה צדקה כפי כחו ומתרחק הרבה מן הדבר שחטא בו ומשנה שמו כלומר אני אחר ואיני אותו האיש שעשה אותן המעשים ומשנה מעשיו כולן לטובה ולדרך ישרה וגולה ממקומו שגלות מכפרת עון מפני שגורמת לו להכנע ולהיות...
	> שאלו:



	סיכום (10 דקות)
	> שאלו:


	המסע אל השם
	דף מקורות
	חלק ראשון: שמות וחוויות
	מקור 1: בראשית לב, כה-כט.

	חלק שני: שמות ושאיפות
	מקור 2: בראשית יז, א-ה.
	מקור 3: בראשית יז, טו-טז.
	מקור 4: תלמוד בבלי, ברכות יג, א.
	מקור 5: הרב שמשון רפאל הירש, פירוש על בראשית יז, טו.

	חלק שלישי: שינוי שם
	מקור 6: תלמוד בבלי, ראש השנה טז, ב.
	מקור 7: רמב"ם, משנה תורה, הלכות תשובה ב, ד.


	עם נודד
	סנדרה לילינטל
	הקדמה (10 דקות)
	מקור 1: הרב עדין אבן-ישראל שטינזלץ: "האם יש לנו תכונות ייחודיות?" בתוך: אנו היהודים.
	העם היהודי סבל באופן מיוחד ממסעות השמדה, החל ממלחמות בר כוכבא ועד לימינו. מאידך, לעם היהודי יש יתרונות רבים שקשורים בקיום הפיסי. מצב הגלות, על אף הקשיים המהותיים הכרוכים בו, מספק ליהודים אפשרות – שאינה קיימת עבור רוב תושבי הארץ, - לנדוד ולהגר ממקום למ...
	העם היהודי סבל באופן מיוחד ממסעות השמדה, החל ממלחמות בר כוכבא ועד לימינו. מאידך, לעם היהודי יש יתרונות רבים שקשורים בקיום הפיסי. מצב הגלות, על אף הקשיים המהותיים הכרוכים בו, מספק ליהודים אפשרות – שאינה קיימת עבור רוב תושבי הארץ, - לנדוד ולהגר ממקום למ...
	העם היהודי סבל באופן מיוחד ממסעות השמדה, החל ממלחמות בר כוכבא ועד לימינו. מאידך, לעם היהודי יש יתרונות רבים שקשורים בקיום הפיסי. מצב הגלות, על אף הקשיים המהותיים הכרוכים בו, מספק ליהודים אפשרות – שאינה קיימת עבור רוב תושבי הארץ, - לנדוד ולהגר ממקום למ...
	> שאלו:



	חלק ראשון: חוויית הגלות הראשונית (15 דקות)
	מקור 2: ירמיהו כט, י-יד.
	כִּֽי כֹה֙ אָמַ֣ר ה' כִּ֠י לְפִ֞י מְלֹ֧את לְבָבֶ֛ל שִׁבְעִ֥ים שָׁנָ֖ה אֶפְקֹ֣ד אֶתְכֶ֑ם וַהֲקִמֹתִ֤י עֲלֵיכֶם֙ אֶת דְּבָרִ֣י הַטּ֔וֹב לְהָשִׁ֣יב אֶתְכֶ֔ם אֶל הַמָּק֖וֹם הַזֶּֽה׃ כִּי֩ אָנֹכִ֨י יָדַ֜עְתִּי אֶת הַמַּחֲשָׁבֹ֗ת אֲשֶׁ֧ר אָנֹכִ֛י חֹשֵׁ֥ב עֲ...
	> שאלו:



	חלק שני: מגלות לתפוצות (20 דקות)
	מקור 3 לקוח גם הוא מספר ירמיהו. נשווה את מקור 2 למקור 3 במהלך הקריאה.
	מקור 3: ירמיהו כט, ד-ז.
	כֹּ֥ה אָמַ֛ר ה' צְבָקוֹת אֱלֹקֵי יִשְׂרָאֵ֑ל לְכָל הַ֨גּוֹלָ֔ה אֲשֶׁר הִגְלֵ֥יתִי מִירוּשָׁלִַ֖ם בָּבֶֽלָה׃ בְּנ֥וּ בָתִּ֖ים וְשֵׁ֑בוּ וְנִטְע֣וּ גַנּ֔וֹת וְאִכְל֖וּ אֶת פִּרְיָן׃ קְח֣וּ נָשִׁ֗ים וְהוֹלִידוּ֮ בָּנִ֣ים וּבָנוֹת֒ וּקְח֨וּ לִבְנֵיכֶ֜ם נָ...
	> שאלו:
	> הנחו את המשתתפים לקרוא את מקורות 4, 5, 6 בחברותא.


	מקור 4: עזרא א, א-ד.
	וּבִשְׁנַ֣ת אַחַ֗ת לְכ֙וֹרֶשׁ֙ מֶ֣לֶךְ פָּרַ֔ס לִכְל֥וֹת דְּבַר ה' מִפִּ֣י יִרְמְיָ֑ה הֵעִ֣יר ה' אֶת ר֙וּחַ֙ כֹּ֣רֶשׁ מֶֽלֶךְ פָּרַ֔ס וַיַּֽעֲבֶר קוֹל֙ בְּכָל מַלְכוּת֔וֹ וְגַם בְּמִכְתָּ֖ב לֵאמֹֽר: כֹּ֣ה אָמַ֗ר כֹּ֚רֶשׁ מֶ֣לֶךְ פָּרַ֔ס כֹּ֚ל מַמְלְכ֣...

	מקור 5: רש"י, עזרא א, ג-ד.
	וכל הנשאר. וכל יהודי הנשאר במקומו שלא יוכל לעלות מחמת שאין לו ממון: ינשאוהו. מצוה אני לאנשי מקומו שיעניקוהו וינשאוהו בכסף ובזהב ורכוש ובהמות למען יוכל לעלות לירושלים עם הנדבה אשר יתנדבו אנשי מקומו לבנין הבית שאף האומות יש בהם אשר היו מתנדבים נדבה לבני...

	מקור 6: הרב עדין אבן-ישראל שטינזלץ, פירוש לעזרא א, ד.
	> לדיון בחברותא:
	> כנסו את הקבוצה ובקשו מהחברותות לשתף תובנות מתוך הלימוד המשותף.


	חלק שלישי: תפוצות (20 דקות)
	מקור 7: רבי יהודה הלוי, לבי במזרח
	לִבִּי בְמִזְרָח וְאָנֹכִי בְּסוֹף מַעֲרָב
	אֵיךְ אֶטְעֲמָה אֵת אֲשֶׁר אֹכַל וְאֵיךְ יֶעֱרָב
	אֵיכָה אֲשַׁלֵּם נְדָרַי וָאֱסָרַי, בְּעוֹד
	צִיּוֹן בְּחֶבֶל אֱדוֹם וַאֲנִי בְּכֶבֶל עֲרָב
	יֵקַל בְּעֵינַי עֲזֹב כָּל טוּב סְפָרַד, כְּמוֹ
	יֵקַר בְּעֵינַי רְאוֹת עַפְרוֹת דְּבִיר נֶחֱרָב
	> שאלו:


	מקור 8: מיכה ד, ב.
	וְֽהָלְכ֞וּ גּוֹיִ֣ם רַבִּ֗ים וְאָֽמְרוּ֙ לְכ֣וּ ׀ וְנַעֲלֶ֣ה אֶל הַר ה' וְאֶל בֵּית֙ אֱלֹקֵי יַעֲקֹ֔ב וְיוֹרֵ֙נוּ֙ מִדְּרָכָ֔יו וְנֵלְכָ֖ה בְּאֹֽרְחֹתָ֑יו כִּ֤י מִצִּיּוֹן֙ תֵּצֵ֣א תוֹרָ֔ה וּדְבַר ה' מִירוּשָׁלִָים׃

	מקור 9: רבנו תם, ספר הישר, פרק תש'ו, עמ' צ.
	כי מבארי תצא תורה ודבר ה' מאוטרנטו
	> שאלו:


	מקור 10: יוסף חיים ירושלמי, "גלות וגירוש בהיסטוריה היהודית", בתוך:
	בשנת 1526 בסיינה שבאיטליה, הבנקאי ישמעאל דה רייטי, שבביתו, שתואר כ"מקדש לתורה ומדע", ביקר ההרפתקן המשיחי דוד ראובני. לראובני הוצע מקום ללון אבל בלי סיוע כלכלי עבור הפרויקט שלו. ראובני מדווח: "אמרתי לו, 'מה אתה רוצה? ירושלים, או להישאר איפה שאתה נמצא'?...
	> שאלו:



	סיכום העם הנודד (10 דקות)
	> קראו בקול את מקור 11.
	מקור 11: הרב עדין אבן-ישראל שטינזלץ, פסח: חג החרות.
	בכל שנות הגלות והנדודים, היהודים נדרשו להשלים עם חוסר היכולת שלהם לשלוט בחייהם בתחומים רבים, אבל הגלות לא הייתה שלמה, משום שהם לא התייחסו אל עצמם כאל נחותים. כל עוד הם שמרו וטיפחו את הפנימיות שלהם, חיי הרוח שלהם לא סיפקו רק נחמה, אלא גם שימשו להם מולד...
	בכל שנות הגלות והנדודים, היהודים נדרשו להשלים עם חוסר היכולת שלהם לשלוט בחייהם בתחומים רבים, אבל הגלות לא הייתה שלמה, משום שהם לא התייחסו אל עצמם כאל נחותים. כל עוד הם שמרו וטיפחו את הפנימיות שלהם, חיי הרוח שלהם לא סיפקו רק נחמה, אלא גם שימשו להם מולד...
	בכל שנות הגלות והנדודים, היהודים נדרשו להשלים עם חוסר היכולת שלהם לשלוט בחייהם בתחומים רבים, אבל הגלות לא הייתה שלמה, משום שהם לא התייחסו אל עצמם כאל נחותים. כל עוד הם שמרו וטיפחו את הפנימיות שלהם, חיי הרוח שלהם לא סיפקו רק נחמה, אלא גם שימשו להם מולד...
	> שאלו:




	עם נודד
	הקדמה
	מקור 1: הרב עדין אבן-ישראל שטינזלץ: "האם יש לנו תכונות ייחודיות?" בתוך: אנו היהודים.
	חלק ראשון: חוויית הגלות הראשונית
	מקור 2: ירמיהו כט, י-יד.

	חלק שני: מגלות לתפוצות
	מקור 3: ירמיהו כט, ד-ז.
	מקור 4: עזרא א, א-ד.
	מקור 5: רש"י, עזרא א, ג-ד.
	מקור 6: הרב עדין אבן-ישראל שטינזלץ, פירוש לעזרא א, ד.

	חלק שלישי: תפוצות
	מקור 7: רבי יהודה הלוי, לבי במזרח
	מקור 8: מיכה ד, ב.
	מקור 9: רבנו תם, ספר הישר, פרק תשו, עמ' צ.
	מקור 10: יוסף חיים ירושלמי, "גלות וגירוש בהיסטוריה היהודית", בתוך:

	סיכום העם הנודד
	מקור 11: הרב עדין אבן-ישראל שטינזלץ, פסח: חג החרות.


	סיפורים בדרך
	מבוסס על שיעור מאת הרב אלכס ישראל
	הקדמה (10 דקות)
	> שאלו:

	חלק ראשון: אלה מסעי (20 דקות)
	מקור 1: במדבר לג, א-ב.
	אֵ֜לֶּה מַסְעֵ֣י בְנֵֽי יִשְׂרָאֵ֗ל אֲשֶׁ֥ר יָצְא֛וּ מֵאֶ֥רֶץ מִצְרַ֖יִם לְצִבְאֹתָ֑ם בְּיַד מֹשֶׁ֖ה וְאַהֲרֹֽן׃
	וַיִּכְתֹּ֨ב מֹשֶׁ֜ה אֶת מוֹצָאֵיהֶ֛ם לְמַסְעֵיהֶ֖ם עַל פִּ֣י ה' וְאֵ֥לֶּה מַסְעֵיהֶ֖ם לְמוֹצָאֵיהֶֽם׃
	> שאלו:


	מקור 2: רש"י, במדבר לג, א.
	אלה מסעי. לָמָּה נִכְתְּבוּ הַמַּסָּעוֹת הַלָּלוּ? לְהוֹדִיעַ חֲסָדָיו שֶׁל מָקוֹם, שֶׁאַעַ"פִּ שֶׁגָּזַר עֲלֵיהֶם לְטַלְטְלַם וְלַהֲנִיעָם בַּמִּדְבָּר, לֹא תֹאמַר שֶׁהָיוּ נָעִים וּמְטֻלְטָלִים מִמַּסָּע לְמַסָּע כָּל אַרְבָּעִים שָׁנָה וְלֹא הָיְתָ...
	> שאלו:


	מקור 3: ספורנו, במדבר לג, א.
	אלה מסעי: רצה הקל יתברך שיכתבו מסעי ישראל להודיע זכותם בלכתם אחריו במדבר בארץ לא זרועה באופן שהיו ראוים להכנס לארץ:
	> שאלו:



	חלק שני: דרך ארוכה שהיא קצרה (20 דקות)
	מקור 4: מכילתא דרבי ישמעאל, הקדמה לפרשת ויחי (בראשית מז, כח – נ, כו).
	ד"א כל שכן לא הביאן הקב"ה דרך פשוטה לארץ ישראל אלא דרך המדבר. אמר הב"ה אם אני מביא עכשיו את ישראל לארץ מיד מחזיקים אדם בשדהו ואדם בכרמו והם בטלים מן התורה אלא אקיפם במדבר ארבעים שנה שיהיו אוכלין מן ושותין מי הבאר והתורה נבללת בגופן.
	> שאלו:
	> הנחו את המשתתפים לקרוא ולדון במקורות 5א – 5ב בחברותא.


	מקור 5א: תלמוד בבלי, עירובין נג, ב.
	מקור 5ב: תלמוד בבלי, עירובין נג, ב.
	> שאלו:
	> כנסו את הקבוצה ובקשו מהחברותות לשתף את תובנותיהם.


	סיכום (10 דקות)
	> קראו בקול את מקור 6.
	מקור 6: הרב עדין אבן-ישראל שטינזלץ, "מסעי", שיחות על פרשת השבוע.
	יש קושי במדבר, המהווה את הניסיון הנצחי של היהודי ושל הקהילה היהודית. כאשר אדם יודע בדיוק לאן מובילות אותו רגליו, הוא יודע את המרחק המדויק ליעדו הסופי, והוא יודע גם מה הפתרון: ואז הכל יותר פשוט. הבעיה היא שבדיוק ברגע שבו אנו מאמינים שאנו הולכים לכיוון ...
	הבעיה היא המקור והמהות של התפיסה של הייעוד ביהדות. לו היינו מבינים את כל הדקויות של התהליך המוביל לגאולה, ולו ראינו בבהירות שאנחנו מתקדמים באופן הדרגתי לקראתה, הכל היה נראה שונה. אבל, הואיל ואנחנו לא יודעים, עלינו לזכור כי "אלה מסעי בני ישראל", עבור ה...
	זהו הסיפור שלנו, סיפור שאותו נוכל לקרוא ולהבין רק באחרית הימים, כאשר נגיע ליעד הסופי שלנו. אז נשיג את משמעות המפה שעליה מתועדות דרכינו, ואז נוכל להסביר את ההיסטוריה שלנו, ואת האירועים שעברנו.
	זהו הסיפור שלנו, סיפור שאותו נוכל לקרוא ולהבין רק באחרית הימים, כאשר נגיע ליעד הסופי שלנו. אז נשיג את משמעות המפה שעליה מתועדות דרכינו, ואז נוכל להסביר את ההיסטוריה שלנו, ואת האירועים שעברנו.
	זהו הסיפור שלנו, סיפור שאותו נוכל לקרוא ולהבין רק באחרית הימים, כאשר נגיע ליעד הסופי שלנו. אז נשיג את משמעות המפה שעליה מתועדות דרכינו, ואז נוכל להסביר את ההיסטוריה שלנו, ואת האירועים שעברנו.
	הדרך ממצרים ל"ארץ טובה ורחבה" היא ארוכה וקשה, ועוברת דרך "מדבר העמים". רק בסוף הדרך נוכל להגיע לנקודה שבה נוכל להבין הן את "לך לך", והן את "אלה מסעי בני ישראל". רק אז נוכל להשיג את המשמעות והתוכן של כל החוויות לאורך כל השנים.
	> שאלו:


	סיפורים בדרך
	דף מקורות

	הקדמה
	חלק ראשון: אלה מסעי
	מקור 1: במדבר לג, א-ב.
	מקור 2: רש"י, במדבר לג, א.
	מקור 3: ספורנו, במדבר לג, א.

	חלק שני: דרך ארוכה שהיא קצרה
	מקור 4: מכילתא דרבי ישמעאל, הקדמה לפרשת ויחי (בראשית מז, כח – נ, כו).
	מקור 5א: תלמוד בבלי, עירובין נג, ב.  מקור 5ב: תלמוד בבלי, עירובין נג, ב.

	סיכום
	מקור 6: הרב עדין אבן-ישראל שטינזלץ, "מסעי", שיחות על פרשת השבוע.


	מסע עם יונה (חטיבת ביניים)
	לתלמידי חטיבת הביניים
	עיבוד של יחידה ברוסית מאת דנה פולבר
	הקדמה (5 דקות)
	> הנחו את המשתתפים לדון בשאלות הבאות:

	חלק ראשון: יונה בורח (15 דקות)
	מקור 1: יונה א, א-ד.
	וַֽיְהִי֙ דְּבַר ה' אֶל יוֹנָ֥ה בֶן אֲמִתַּ֖י לֵאמֹֽר׃ ק֠וּם לֵ֧ךְ אֶל נִֽינְוֵ֛ה הָעִ֥יר הַגְּדוֹלָ֖ה וּקְרָ֣א עָלֶ֑יהָ כִּֽי עָלְתָ֥ה רָעָתָ֖ם לְפָנָֽי׃וַיָּ֤קָם יוֹנָה֙ לִבְרֹ֣חַ תַּרְשִׁ֔ישָׁה מִלִּפְנֵ֖י ה' וַיֵּ֨רֶד יָפ֜וֹ וַיִּמְצָ֥א אָנִיָּ֣ה ...
	> שאלו:
	> בקשו מאחד המשתתפים להקריא בקול את מקור 2.


	מקור 2: פרקי דרבי אליעזר י, א, "תולדות יונה".
	בחמישי ברח יונה מפני אלוקים, ולמה ברח, אלא פעם ראשון שלחו להשיב את גבול ישראל ועמדו דבריו, שנאמר ( ב יד, כה): "הוּא הֵשִׁיב אֶת גְּבוּל יִשְׂרָאֵל מִלְּבוֹא חֲמָת" וגו'. פעם שניה שלחו לירושלים להחריבה, כיון שעשו תשובה הקב"ה עשה כרוב חסדיו ונחם על הרעה...
	> שאלו:



	חלק שני: מסע עם המלחים (15 דקות)
	> בקשו מאחד המשתתפים להקריא בקול את מקור 3.
	מקור 3: יונה א, ה-טו
	וַיִּֽירְא֣וּ הַמַּלָּחִ֗ים וַֽיִּזְעֲקוּ֮ אִ֣ישׁ אֶל אֱלֹהָיו֒ וַיָּטִ֨לוּ אֶת הַכֵּלִ֜ים אֲשֶׁ֤ר בָּֽאֳנִיָּה֙ אֶל הַיָּ֔ם לְהָקֵ֖ל מֵֽעֲלֵיהֶ֑ם וְיוֹנָ֗ה יָרַד֙ אֶל יַרְכְּתֵ֣י הַסְּפִינָ֔ה וַיִּשְׁכַּ֖ב וַיֵּרָדַֽם: וַיִּקְרַ֤ב אֵלָיו֙ רַ֣ב הַחֹבֵ...
	> שאלו:
	> קראו בקול את מקור 4.


	מקור 4: פרקי דרבי אליעזר י, ו: "מעשה יונה"
	מיד נטלוהו והטילוהו עד ארכובותיו ועמד הים מזעפו; לקחו אותו אצלם והים סוער עליהם; הטילוהו עד צוארו והעמיד הים מזעפו; ועוד העלו אותו אצלן והים הולך וסוער עליהם; הטילוהו כולו ומיד עמד הים מזעפו.
	המלחים חששו לפגוע ביונה, למרות שיונה סיפר להם שהוא הסיבה מאחורי הסערה, ושעליהם להטילו לים כדי לעצור אותה. המלחים מנסים ראשית לטבול את יונה בים, רק עד לברכיו. הסערה שוככת, והם מושכים אותו חזרה לאנייה. אבל כאשר הסערה גוברת שוב ושוב בכל פעם שהם מוציאים א...
	המלחים חששו לפגוע ביונה, למרות שיונה סיפר להם שהוא הסיבה מאחורי הסערה, ושעליהם להטילו לים כדי לעצור אותה. המלחים מנסים ראשית לטבול את יונה בים, רק עד לברכיו. הסערה שוככת, והם מושכים אותו חזרה לאנייה. אבל כאשר הסערה גוברת שוב ושוב בכל פעם שהם מוציאים א...
	המלחים חששו לפגוע ביונה, למרות שיונה סיפר להם שהוא הסיבה מאחורי הסערה, ושעליהם להטילו לים כדי לעצור אותה. המלחים מנסים ראשית לטבול את יונה בים, רק עד לברכיו. הסערה שוככת, והם מושכים אותו חזרה לאנייה. אבל כאשר הסערה גוברת שוב ושוב בכל פעם שהם מוציאים א...
	> שאלו:



	חלק שלישי: המסע במעי הדגה (15 דקות)
	מקור 5: יונה ב, א – ב, יא.
	> נקרא את הטקסט בפרקי דרבי אליעזר בחברותות.

	מקור 6: פרקי דרבי אליעזר י, "מעשה יונה".
	אמר לו הדג ליונה: אין אתה יודע שבא יומי להאכל בפיו של לויתן? אמר לו יונה: הוליכני אצלו, אמר יונה ללויתן: בשבילך ירדתי לראות מקום מדורך שאני עתיד ליתן חבל בלשונך ולהעלותך ולזבוח אותך לסעודה הגדולה של צדיקים ...אמר לו: הרי הצלתיך מפיו של לויתן, הראני כל...
	> שאלו:



	חלק רביעי: האם משהו משתנה בעקבות המסע? (10 דקות)
	> בקשו משני משתתפים להקריא את מקור 7, תוך חלוקה בין קריינות לדיאלוג.
	מקור 7: יונה ד, א-ד.
	וַיֵּ֥רַע אֶל יוֹנָ֖ה רָעָ֣ה גְדוֹלָ֑ה וַיִּ֖חַר לֽוֹ: וַיִּתְפַּלֵּ֨ל אֶל ה' וַיֹּאמַ֗ר אָנָּ֤ה ה' הֲלוֹא זֶ֣ה דְבָרִ֗י עַד הֱיוֹתִי֙ עַל אַדְמָתִ֔י עַל כֵּ֥ן קִדַּ֖מְתִּי לִבְרֹ֣חַ תַּרְשִׁ֑ישָׁה כִּ֣י יָדַ֗עְתִּי כִּ֤י אַתָּה֙ קֵל חַנּ֣וּן וְרַח֔וּ...
	> שאלו:



	סיכום (10 דקות)
	פעילות: אז עכשיו פגשתם את יונה...
	> בקשו מתלמידים מתנדבים להציג את ציוריהם או להקריא את הסיפור או התיאור שכתבו.
	> שאלו:



	מסע עם יונה (חטיבת ביניים)
	דף מקורות
	חלק ראשון: יונה בורח
	מקור 1: יונה א, א-ד.
	מקור 2: פרקי דרבי אליעזר י, א, "תולדות יונה".

	חלק שני: מסע עם המלחים
	מקור 3: יונה א, ה-טו
	מקור 4: פרקי דרבי אליעזר י, ו: "מעשה יונה"

	חלק שלישי: המסע במעי הדגה
	מקור 5: יונה ב, א – ב, יא.
	מקור 6: פרקי דרבי אליעזר י, "מעשה יונה".

	חלק רביעי: האם משהו משתנה בעקבות המסע?
	מקור 7: יונה ד, א-ד.
	אז עכשיו שפגשתם את יונה...


	מסע אל השם שלי (יסודי)
	לתלמידי בית הספר היסודי
	הקדמה (15 דקות)
	פעילות 1: מי אני ומה שמי?
	> חלקו לתלמידים את דף הפעילות להשלמה. כאשר הם מסיימים, בקשו מכמה מן התלמידים לשתף את הכיתה בתשובותיהם.
	> שאלו את הקבוצה:


	חלק ראשון: שם חדש (15 דקות)
	> קראו בקול את מקור 1:
	מקור 1: בראשית לב, כד-כח.
	וַיִּוָּתֵ֥ר יַֽעֲקֹ֖ב לְְבַדּ֑וֹ וַיֵּאָֽבֵ֥ק אִישׁ֙ עִמּ֔וֹ עַ֖ד עֲל֥וֹת השַָּׁחֽרַ ׃וַיַּ֗רְְְא כִּ֣י ל֤אֹ יָכלֹ ל֔וֹ וַיִּגַּ֖ע בְְּכַף יְְרֵכ֑וֹ וַתֵּ֙קַע֙ כַּף יֶ֣רֶךְְְ יַעֲֽק֔בֹ בְְּהֵאָֽבְְק֖וֹ עִמּֽוֹ׃ וַיּ֣אֹמֶר שַׁלְְּחֵ֔נִי כִּ֥י עָלָ֖ה ה...
	> שאלו:



	חלק שני: שמות שטמונות בהם הבטחות (15 דקות)
	> קראו בקול את מקור 2.
	מקור 2: בראשית יז, א-ה.
	> בקשו מאחד המשתתפים להקריא בקול את מקור 3.

	מקור 3: בראשית יז, טו-טז.
	וַיּ֣אֹמֶר אֱלקיִם֙ אֶל אַברָהָם שָׂרַ֣י אִשְְְׁתְְּךָ֔ לֽאֹ תִקְְְרָ֥א אֶת שְְׁמָ֖הּ שָׂרָ֑י כִּ֥י שָׂרָ֖ה שְְׁמָֽהּ׃ וּבֵֽרַכְְְתִּ֣י אתָֹ֔הּ וְְגַ֨ם נָתַ֧תִּי מִמֶּ֛נָּה לְְךָ֖ בֵּ֑ן וּבֵֽרַכְְְתִּ֙יהָ֙ וְְהָֽיְְתָ֣ה לְְגוֹיִ֔ם מַלְְְכֵ֥י עַמִּ֖ים ...
	> קראו בקול את ההסבר המובא במקור 4.


	מקור 4: הרב עדין אבן-ישראל שטינזלץ, פירוש לבראשית יז, טו.
	"כי שרה שמה": השם שרי פירושו "נסיכתי" או "מלכתי השליטה". יחסת הקניין מצביע על הגבלה כלשהיא. כפי ששמו של בעלה השתנה משם של אדם פרטי לשם המתאר אותו כאב המון גוים, כך גם השם שרי, שמשמעותו נסיכתי או מלכתי, הפך לשרה, הנסיכה או המלכה של כולם.
	> שאלו:



	סיכום (15 דקות)
	מקור 5: פרקי אבות ה, כב.
	בֶּן בַּג בַּג אוֹמֵר, הֲפֹךְ בָּהּ וַהֲפֹךְ בָּהּ, דְּכֹלָּא בָהּ. וּבָהּ תֶּחֱזֵי, וְסִיב וּבְלֵה בָהּ, וּמִנַּהּ לֹא תָזוּעַ, שֶׁאֵין לְךָ מִדָּה טוֹבָה הֵימֶנָּה׃
	> שאלו:


	פעילות 2: מזוודת הזיכרון שלי
	חומרים:
	הוראות:
	> אחרי הפעילות, שאלו את הקבוצה:



	מסע אל השם שלי (יסודי)
	דף מקורות
	חלק ראשון: קבלת שם חדש
	מקור 1: בראשית לב, כד-כח.

	חלק שני: שמות כהבטחה
	מקור 2: בראשית יז, א-ה.
	מקור 3: בראשית יז, טו-טז.
	מקור 4: הרב עדין אבן-ישראל שטינזלץ, פירוש לבראשית יז, טו.

	סיכום
	מקור 5: פרקי אבות ה, כב.

	פעילות 1: מהו שמי?
	פעילות 2: מזוודת הזיכרון שלי
	לדיון נוסף:

	אילנות יוחסין ורקע משפחתי
	מציאת שורשים בשמות:
	מסעות גיאוגרפיים:
	אילן יוחסין:


