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 השמות בהם אנו קוראים זה לזה
 םעבור תלמידי חטיבת ביניי

: ניתן להשתמש ביחידה זו על מנת לפתוח בדיון אודות בריונות. היחידה עוסקת בדרכים בהן מילים יכולות לפגוע ומתבוננת הערת המנחה
 בתפקיד הכוונה שמאחורי המילים, אך לא מתייחסת ישירות לבריונות.

 דקות) 8(מבוא 
 ברוכים הבאים ליום העולמי של התרגום היהודי!

וזה את זה. במהלך חיינו אנחנו משתמשים לא רק בשמות בהם נקראנו על אנו משתמשים על מנת לזהות את עצמנו  בהןשמות הם מילים 
אנו זוכים לשמות נוספים על ידי הקשרים שאנו יוצרים עם אחרים. השמות בהם אנו מכונים על ידי אחרים יכולים להגדיר או אף  –ידי הורינו 

ה אנו רואים את עצמנו. לפעמים השמות והמילים בהם אנחנו משתמשים יכולים להשפיע על הגבולות של מערכות לשנות את הדרך ב
 היחסים הללו.

היום נתבונן מקרוב כיצד השמות שלנו, הכינויים שאנו מעניקים זה לזה והכוונות שמאחורי המילים, מתקשרים לקשרים שיש לנו לאנשים 
פיעות על הדברים שאנו אומרים ערכות היחסים? כיצד יכולות המילים לפגוע? האם הכוונות שלנו משסביבנו. מה אומרים השמות על מ

 ? ומה יש למקורות היהודיים לספר לנו בנושא הזה?בפועל

 : מה השם שלי?1פעילות מס 
צמנו מאחרים או להיות הבה נתחיל על ידי התבוננות בשמות שלנו. השמות פונים החוצה, ואנו משתמשים בהם על מנת להבחין את ע

 מובחנים על ידי אחרים.

 .שלהם>חלקו את דף הפעילויות לתלמידים להשלמה. כאשר יסיימו, בקשו מכמה מהתלמידים לחלוק את התשובות 

שמות יכולים להשפיע עלינו, ושמות שונים יכולים לשנות את ההרגשה שלנו בתוך הרגע. המשמעות של השם יכולה גם להיות תלויה במי 
 משתמש בשם הזה.ש

 אלו את הקבוצה:> ש
  מי מכנה אתכם בשם המלא? מתי זה קורה? איך זה גורם לכם להרגיש? .1
 איך אתם קוראים להורים שלכם? למורים שלכם? איך השמות האלה משקפים את מערכת היחסים שלכם כלפיהם? .2
 הכיצד?האם אתם מגיבים באופן שונה כאשר אנשים מכנים אתכם בשמות שונים?  .3
 האם יש לכם כינויים שונים עבור החברים שלכם? מתי אתם מחליפים בין הכינויים? .4

 חשבו על השמות ואת הרעיונות האלה כאשר נתבונן בחשיבות של שמות ומילים במערכות היחסים שלנו.

 דקות) 03(חלק ראשון: סיפור תלמודי על שני החברים הטובים 
בתלמוד, על  ותונה גם ריש לקיש, הם שתיים מהדמויות המרכזיות בתלמוד. שניהם מופיעים פעמים רברבי יוחנן ורבי שמעון בן לקיש, המכ

ריש לקיש נשוי לאחותו של רבי יוחנן.  –בני משפחה אפילו פי רוב כאשר הם באמצע ויכוח, אך הם עדיין מוצגים כחברים טובים. למעשה הם 
מחדדים את כישוריו זה של זה על לך הלימוד ולשם שמים, הם חולקים זה על זה ובאווירה טובה, במה מתרחשיםהוויכוחים שלהם תמיד 

טובים יותר. הם בודקים זה את זה כל הזמן, מה שמאלץ אותם להבהיר טוב יותר את כוונתם ולחשוב שנית על  לחכמיםעשות ימנת לה
 מילותיהם.

כיצד נקבעת ההלכה היהודית, ואפילו כדי להראות שלפעמים עדיין  ות לנולהראהתלמוד מביא בפנינו דיונים בין רבי יוחנן לריש לקיש על מנת 
 נפגשו רבי יוחנן וריש לקיש. מן התורה. הבה נקרא מהתלמוד על מנת לגלות כיצד מסוימיםאין הסכמה לגבי פירושם של פסוקים 

 בפסקאות הבאות:הראשיות, השתמשו י הדמויות תשל ש סיפוריהןכדי להביא בקצרה את הערה למנחה: 

רבי יוחנן בר נפחא היה אחד מהחכמים הגדולים של התלמוד. הוא התגורר בטבריה במאות השנייה והשלישית 
יוחנן כאדם נאה ביותר, עם סיפורים רבים בתלמוד המזכירים ומפרטים את יופיו  בילספירה. במהלך חייו התפרסם ר

הישיבה בטבריה עד שהפך להיות לראש הישיבה. למשך תקופה רבי יוחנן למד מהחכמים המובילים של החיצוני הרב. 
, וחכמים רבים מבבל עלו בבבליוחנן הרב החשוב ביותר בעולם היהודי, לא רק בארץ ישראל כי אם גם  יארוכה היה רב

 לארץ ישראל על מנת ללמוד ממנו.

חיים מרתקים. כילד הוא  היו לול. רבי שמעון בן לקיש, הקרוי גם ריש לקיש, היה אחד מגדולי החכמים של ארץ ישרא
גדל בעוני תחת הכיבוש הרומי. הוא היה עני מכדי להמשיך את לימוד התורה שלו ולכן מכר את עצמו לקרקס 

, עד שהתגלגל להיות ראש של כנופיית שודדי דרכים. הוא חידש את לימוד הרבכגלדיאטור, שם זכה לתהילה על כוחו 
של אדיקותו הרבה. הוא ביוחנן ובהמשך הורה יחד עמו כעמית. ריש לקיש נודע  התורה שלו תחת הנחיית חברו רבי

 נשא לאישה את אחותו של רב יוחנן עליה נאמר שהייתה יפה אף מאחיה.
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 1מס  המקורראו בקול את > ק

 .: תלמוד בבלי בבא מציעא, דף פ"ד ע"א1מס  מקור

 

לטעות ברבי יוחנן הידוע ביופיו ולחשוב אותו לאישה. דמיינו את ההפתעה שלו כאשר גילה ריש לקיש, שהיה שודד בתקופה זו, עשוי היה 
 שמדובר ברב.

אימון פיזי בלימוד התורה, ריש לקיש יכול בריש לקיש נודע בשל כוחו הרב. רבי יוחנן אומר לו שאילו היה מיישם את אותו הכוח שהשקיע 
את ריש לקיש ואף מציג את חברו החדש לאחותו. ריש לקיש אכן מיישם את מלוא מאמציו יהיה להפוך לחכם גדול. רבי יוחנן מציע ללמד 

 ללימוד תורה והופך לרב גדול בזכותו הוא.

 אלו:> ש
 ?מדוע אתם חושבים שריש לקיש קפץ לנהר בעקבות רבי יוחנן? למה עשוי היה ריש לקיש להתכוון כאשר אמר לו "יופיך לנשים" .1
 רבי יוחנן הופתע לפגוש שודד מפורסם. למה אתם חושבים שהתכוון כאשר אמר "חילך לאורייתא"? .2
 את האופן בו ריש לקיש ורבי יוחנן מדברים זה עם זה? (לדוגמא: מתגרים, מעליבים, מתבדחים וכדו) הייתם מתאריםכיצד  .3

. אתם יכולים לבחור עבור החלק הבא ספר אפשרויותש מי: בהתאם לזמן הזמין לכם ורמת המעורבות של המשתתפים, הערה למנחה
המשתתפים את הסיפור לכדי הצגה, או לעשות עיבוד משלכם אותו תציג הקבוצה. לחליפין, יעבדו , בה 2לעשות את פעילות מס 

 את המקור עצמו ולדון בו בחברותא. המשתתפים יכולים לקרוא

 : סיפור תלמודי, על הבמה!2פעילות מס 
, חלקו את המשתתפים לקבוצות של כשישה משתתפים, או פשוט לשתי קבוצות. כקבוצה, שיש ברשותכםהזמן למספר המשתתפים ובכפוף 

הם י(בעמוד הבא) ולעבד את הסיפור למחזה קצר של כחמש דקות. המשתתפים צריכים להתחלק בינ 2בקשו מהם לקרוא את מקור מס 
ודיאלוג נוסף שיעזור להם להעביר את הפרשנות שלהם  תעכשוויהם יכולים להוסיף שפה לתפקידים כגון במאים, תסריטאים ושחקנים. 

 לסיפור.

 יש להכין:

 (ראו את דף המקורות בסוף היחידה) הקועותקים של המקור לחל •
 עליהם אפשר להקליד ולהדפיס אותם פנקסים או דפי שורות עליהם אפשר לכתוב את התסריטים, או מחשבים •
 כ"במה" אזור בחדר שיוגדר •
 אזור בחדר שיוגדר כ"קהל" •
 (אפשרי) מרכיבי תחפושת כגון זקנים מזויפים, סדינים לשמש כטוגה או כטלית •
 .(אפשרי) אביזרי במה כגון חרבות או חניתות •

כל תפקיד יכול להיות מיוצג על ידי יותר ממשתתף אחד, ומשתתף יכול לקחת על בקשו מהמשתתפים לבחור לעצמם תפקידים בקבוצות. 
 עצמו יותר מתפקיד אחד.

 תסריטאי •
 במאי •
 מעצב תלבושות/תפאורה •
 קריין •
 רבי יוחנן •
 ריש לקיש •
 תלמידי ישיבה/חכמים נוספים •

 :שלבים
 זה לזה להבין טוב יותר את הסיפור. עזורכקבוצה והשתמשו בשאלות לדיון על מנת ל 2מס  המקורקראו את  .1
, חשבו על 2מס  המקור. כאשר אתם קוראים את 1זכרו במה שחשבתם על רבי יוחנן ועל ריש לקיש אחרי הדיון במקור מס יה .2

 הדרך בה סיפורם המשותף משפיע על הצורה בה הם מדברים איש אל רעהו.
. השתמשו בכמה מהתשובות נכנסו לוויכוח הנל רבי יוחנן וריש לקיש כיצד, המציגה את חזהבמעבדו את הסיפור לסצנה קצרה  .3

 .בסצנהלשאלות הדיון על מנת לעזור לכם לברר מה מתרחש 
 הראו כיצד אתם מבינים את מערכת היחסים ואת הוויכוח ביניהם על ידי הוספת שורות נוספות או פעולות נוספות לשיח שביניהם. .4
מות בקול רם או חלש, באיזה טון יש שורות מסויהאם יש לבטא הוראות בימוי. לגם בעת כתיבת התסריט וביצועו, הקדישו מחשבה  .5

 ?לומר אותן
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 ביצוע המחזה:
אם הזמן מאפשר זאת, הזמינו את הקבוצות לבצע את הסצנות שלהן. אם הזמן מוגבל בקשו מקבוצה אחת או שתיים להתנדב לבצע. בקשו 

ת, הוויכוח והמשבר בין שתי הדמויות את מהמשתתפים היושבים בקהל לשים לב לאופן שבו כל אחת מההצגות מפרשת את הידידו
 ראשיות. כיצד זה שונה מהפרשנויות שלהם?ה

 .: תלמוד בבלי בבא מציעא פ"ד ע"א2מקור מס 
 

 ונו בקבוצה או בחברותא:> ד
 רועים שמובילה למותם של שני החברים?יסכמו את הסיפור בקצרה. מהי שרשרת הא .1
 לקיש? מה היה ההקשר?כיצד תתארו את דברי רבי יוחנן לריש  .2
 מה ההבדל בין מה שנאמר על ידו למה שנשמע על ידי ריש לקיש? .3
 כיצד תתארו את התגובה של ריש לקיש? איך מתקשר לזה הסיפור האישי שלו? .4
 מה לדעתכם המשמעות של "לסטאה בלסטיותיה ידע"? .5
 חושבים שרבי יוחנן התכוון לפגוע ברגשותיו של ריש לקיש?כקבוצה האם אתם  .6
 ויכוח? האם אתם חושבים שמי מהחברים אחראי לכך? מדוע או מדוע לא?ווע חלה ריש לקיש לאחר המד .7

 בכמה מהתגובות.אותה ים או החברותות, כנסו את הכיתה ביחד ושתפו > לאחר ההצגות, הדיונים הקבוצתי
דרך בה רבי יוחנן אומר "לסטאה בלסטיותיה כאשר אתם קוראים את הסיפור לעצמכם, אתם שומעים את קולו של רב יוחנן בצורה מסוימת. ה

 ידע" משפיעה על הצורה בה אנו מפרשים את הכוונות שלו, וההבנה שלנו לתגובה של ריש לקיש.

 דאותובומאחר והדברים התרחשו לפני שנים רבות כל כך, וכל מה שנותר לנו מההתרחשויות זה אותן השורות שקראנו, איננו יכולים לדעת 
מה הייתה כוונתו של רבי יוחנן ומה באמת חשב ריש לקיש. מה שאנחנו יודעים הוא רק שהמילים האלה גרמו לפגיעה. גם אם רבי יוחנן לא 

ריש לקיש עדיין פירש את דבריו  ,גשות חברו, וגם אם רק התלוצץ, או חשב שלריש לקיש לא יהיה אכפת מההתייחסות הזוהתכוון לפגוע בר
לאחר מכן אמר ריש לקיש שמה שרבי יוחנן עשה עבורו לא היה מיוחד מדי, ורבי יוחנן נפגע מכך בתורו. ריש לקיש כרמז לגבי סיפורו האישי. 

 לב.-ת חברו שנעשה חולה ושבורהרגיש רע כל כך על שהעליב א

 אלו:> ש
שיח לבין לשמוע אותו בקול? כיצד משפיעה הנימה על האופן בו אנו מבינים את המשמעות האמיתית של -מה ההבדל בין לקרוא דו .1

 האמירה?
 באילו מצבים יצא לכם להביע מחשבה בכתב, שהייתה עשויה להתפרש לא נכון אם נימה לא ברורה? .2
 בהבנה של מישהו מאחר ולא הבנתם מה הנימה שלו? מה קרה אז? לטעותהאם יצא לכם  .3

אנו יכולים להיות ברורים יותר באשר למשמעות "האמיתית" של מה  בהןכאשר אנחנו מתקשרים דרך כתיבה ובאינטרנט, האם ישנם דרכים 
 שאנו אומרים?
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 דקות) 20(חלק שני: להשגיח על המילים שלנו 
מילותינו? האם אנחנו יכולים לתקן את הנזק הזה? מה קורה כשאנחנו לא מתכוונים לפגוע? הבה נתבונן מדוע חשוב שלא נפגע זה בזה ב

 .מקרוב על "אונאת דברים" ונראה עד כמה הכוונה משפיעה

 4ומס  3מס  המקורותאת  בקולראו > ק

 .. תלמוד בבלי בבא מציעא נ"ח ע"ב3מקור מס 

 

 .מציעא נ"ח ע"ב. תלמוד בבלי בבא 4 מקור מס

 

כסף (לדוגמא גניבה או קביעת מחירים מופקעים, או הלנת שכר על העבודה).  המערבותדרכים שונות לפגוע באנשים, ובכללן דרכים  ןישנ
להראות כי על אף  הוא אמצעי הכתוב בתורה "מאלקיך"ויראת  כי בין "אונאת ממון" ל"אונאת דברים". המקור אומר מחברתהגמרא 

 לסוגים אלה של נזק, הרי שבאונאת דברים יש גם רובד נוסף של השלכות רוחניות. משפטיותיש השלכות  בריהעשבמשפט 

, אונאת ממון ניתנת להשבה, הווי אומר שאפשר לקבל חזרה כסף או לתבוע כסף כפיצוי על נזק שנגרם. אולם במקרים 3בהתאם למקור מס 
לבטל את הנזק שנגרם על ידי המילים. למילים שלנו יש משקל. המילים בהן אנו  התלמוד אומר כי הכסף לא יכולשל אונאת דברים, 

 משתמשים פוגעות באדם ישירות ולא בכליו או בממונו של האדם, ולא די בממון כדי לפצות על הנזק הזה.

פגוע באחרים בדרך זו. כמו כן, מנע מליאפילו אם המילים נשמעות תמימות והכוונה מאחוריהן היא לא לפגוע או להעליב, עלינו להשתדל לה
  מנע מלהשתמש במילים שיביישו אחרים.יאפילו אם מלכתחילה לא מדובר במילים פוגעניות, עלינו גם להשתדל לה

 :תאלו> ש
מדוע אתם חושבים שנערכת פה השוואה בין ממון לדברים? מה דומה ומה שווה בין נזק שנעשה באמצעים כלכליים לבין נזק  .1

 שנעשה במילים?
 מה אומרת הגמרא באשר להשלכות של אונאת ממון? מה ההשלכות של אונאת דברים? מה דומה ומה שונה בהם? .2
אתם מסכימים או חולקים על כך?  הטקס מציין כי אונאת דברים חמורה מאונאת ממון. בהתבסס על חוויות החיים שלכם, האם .3

 מדוע?

 מאשר אונאת ממון, כיצד זה משפיע על האופן בו עלינו לדבר זה אל זה?יותר כלומר, אם אונאת דברים חמורה 

מקור נוסף, אשר עוסק באופן בו אנו מכניסים משמעויות שונות מאחורי מילות היומיום, ובאופן בו הכוונות שלנו יכולות להפוך הבה נקרא 
נלקח מן השולחן ערוך, קובץ ההלכה החשוב של המאה הט"ז, אשר נכתב על ידי רבי יוסף  5ס רגילות למילים פוגעניות. מקור ממילים 
 קארו.
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 .5מס  המקורקשו ממשתתף להקריא בקול את > ב

 .ה :חכ"ר: שולחן ערוך, חושן משפט 5מקור מס 
 יזהר שלא לכנות שם רע לחבירו אע"פ שהוא רגיל באותו כנוי אם כוונתו לביישו אסור:

 ו:אל> ש
 המילים באופן בו כוונות שונות משנות לחלוטין את המשמעות? האם ניתן להשמיע כוונה? ןאילו מן דברים אפשר להביע באות .1
 האם יש הבדל בין לומר משהו שמעליב בטעות לביו להתכוון להעליב מישהו? .2
ה בכלל להשתמש ב"שם רע" עד כמה קשה לשפוט את כוונותיו של מישהו כאשר הוא אומר דבר שאפשר לפרש כפוגעני? למ .3

 כאשר לא מתכוונים להביך?
משפיעים על הקריאה שלנו בהתנהגות שלהם? כיצד  5או  3,4חשבו שוב על סיפורם של רבי יוחנן וריש לקיש. האם מקורות מס  .4

 ומדוע?
 איך התובנות האלה יכולות להשפיע על האופן בו אנו מביעים את עצמנו? .5

 דקות) 2( סיכום
כאשר אנו מתבוננים על דוגמאות מהתלמוד, אפילו מבעד למרחק עצום בזמן ניתן לראות את ממשיותן של פגיעות רגשיות. הדיון בנוגע 

פגע כשמזכירים ילא אומר שהוא לא יכול לה מציג כי עלינו לשים לב למילים שאנו בוחרים. רק זה שמישהו חבר –טובות או רעות  –לכוונות 
להיזכר. זה שמישהו נקרא בשם על בסיס קבוע לא אומר שמותר להשתמש בשם הזה כעלבון. זה שאנחנו לא  ןלא מעוניי הואבו שמשהו  ול

 מתכוונים לפגוע במישהו לא אומר שהם לא יכולים להיפגע מזה בכל אופן.
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 השמות בהם אנו קוראים זה לזה
 הקדמה
 חלק ראשון: סיפור תלמודי על שני החברים הטובים

 

 .: תלמוד בבלי בבא מציעא, דף פ"ד ע"א1מקור מס 

 

 .: תלמוד בבלי בבא מציעא פ"ד ע"א2מקור מס 

 

 
 

 חלק שני: להשגיח על המילים שלנו
 .. תלמוד בבלי בבא מציעא נ"ח ע"ב3מקור מס 

 

 .. תלמוד בבלי בבא מציעא נ"ח ע"ב4 מקור מס

 

 

 .ה :חכ"ר: שולחן ערוך, חושן משפט 5מקור מס 
 יזהר שלא לכנות שם רע לחבירו אע"פ שהוא רגיל באותו כנוי אם כוונתו לביישו אסור:

 

 



 www.theGlobalDay.org 38  יום הלימוד היהודי העולמי         9201לנובמבר  17פ, ”תש’ט כסלו ה’ביום ראשון, י
  

 : מה שמי?1פעילות מס 
 __________________________________________________________________________ הוא: שמי הפרטי

 _____________________________________________________________ על שם: משמעות השם היא/נקראתי

 

 שלי הוא: שם המשפחה

 (למשל, ארץ או שפה אחרת)           השם מגיע מ:

 

 (למשל שם שני)                             :שם נוסףיש לי 

 _____________________________________________________________ משמעות השם היא/נקראתי על שם:

 

 _____________________________________________________________________ ההורים שלי קוראים לי:

 ________________________________________________ כשאני מציג את עצמי לאנשים חדשים, אני קורא לעצמי:

 

 שבהם אנשים קוראים לי: כינויים

1: ___________________________________________________________________________________ 

2: ___________________________________________________________________________________ 

3: ___________________________________________________________________________________ 

 

 ______________________ בגלל:      שיקראו לי הוא:השם בו אני הכי אוהב 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 
  




