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משולחנה של מנהלת המחלקה

 /לילי פוקמונסקי

אנו שמחים לארח במדור את סופרת הילדים
מיריק שניר ,הקובעת :הגיל הרך דורש שינוי חברתי!
מהפכה חברתית אמיתית תתחולל ,כאשר כולנו  -לא רק הממשלה  -נבין שפני הדור
הבא יהיו כפני החינוך בגיל הרך היום.
כאשר נתבע  -לא רק מהממשלה ,גם מעצמנו ,יחס שונה ומועדף לגיל הרך.
כאשר נפנים  -שבגיל הרך אנחנו מעצבים את ההורים שיהיו לנכדינו.
"נפקא מינא לגירסא דינקותא"  -ידעו אבותינו
לומר ,ומשמעו :מה שלומדים בגיל הרך ,שונה לא
רק בכמות ,אלא גם באיכות ,ממה שנלמד בגילאים
מאוחרים יותר.
טעות והחמצה לתבוע מעונות לגיל הרך ,מבלי
להבהיר שאין הכוונה לשמרטף נוח שכל ערכו בכך
שלא נצטרך לשלם עבורו.
התביעה לחינוך מגיל אפס חייבת לכלול את ההכרה
העמוקה בכך ,שככל שהילד רך יותר בשנים ,הוא
עשוי מחומר אנושי רך יותר ,בו החוויות הטובות
והרעות נטבעות עמוק יותר .שככל שהילד רך יותר,
הוא זקוק למערכת חינוך טובה יותר! נאורה יותר!
מחויבת יותר!
תינוקות וילדים רכים  -לעולם לא יוכלו לצאת כמונו לרחובות להפגין כדי לתבוע את
זכויותיהם .לקטנטנים אין שום סיכוי ,אלא אם כן באמת ובתמים נקשיב להם ,נבין
אותם ,נתבע בשמם.
האם אנחנו מקשיבים להם? האם אנחנו יודעים מה נכון עבורם? האם אנחנו דואגים
להם בדרישה לחינוך חינם מינקות ,או אולי לעצמנו? האם אנחנו דורשים חינוך  -או
אחסון זול לשעות העבודה הארוכות שלנו?
כל הכבוד לכם ,אנשים נאורים ,הקמים בעוז ותובעים לכם ולנו (בצדק) זכויות אזרח־
אדם בסיסיות .אני בכל לבי ומאודי איתכם!
אך האם שמתם לב שגם הילדים הרכים מוחים ומפגינים? הם עושים זאת בכל מקום:
בבתים ,ברחובות ,במוסדות החינוך.
אין אמנם דפוס אחיד למחאתם ,הם לא חוברים יחד ומנסחים תביעות משותפות כדי
להעצים את כוח מחאתם .כל אחד מהם בדרכו מביע תסכול וזעם על המון דברים לא
טובים ולא מתאימים עבורו בחייו .ולא מתוך פינוק הם עושים זאת  -על זכויות היסוד
שלהם הם מנסים להילחם ,ממש כמוכם!
לאנושות ,הנמצאת במצב אנוש ,יש סיכוי לשרוד את הפגיעה האיומה ,שלה עצמה,
בטבע העולם ובטבע האדם  -רק אם היא תלמד להגן על המשאב האנושי ,המתחדש
מדי יום ביומו ,בדמות תינוקות שממשיכים להיוולד ,זכים וטהורים.
הגיע הזמן לייסד את החברה להגנת טבע הילד! טבע האדם!

"מפי עוללים
ויונקים
ייסדת עוז"
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זו ,לעניות דעתי ,צריכה להיות המהות של המאבק לשינוי החינוך!
לא להסתפק בהקמה של מוסדות חינוך זמינים לכל נפש בעלויותיהם ,אלא ובעיקר
לתבוע בתי חינוך הבאים לקראת כל נפש בתכניהם וברוחם.
אחידות בחינוך משולה למיטת סדום ,בה ,על פי האגדה מן המקורות ,היו מותחים
בכוח את האנשים הקצרים ,וקוצצים את הרגליים לארוכים...
מלחמת החורמה של משרד החינוך להאחדת החינוך ,להדברת החינוך הייחודי (לא
המיוחד) באשר הוא ,היא מלחמה עצובה ,וחסרת מעוף ,וגם אינה ברוח היהדות.
בתי הספר שקמים ביוזמות הורים ,בהשראה ובליווי של אנשי חינוך דגולים (איני
כוללת בהם את אלו שנוסדים כדי להתנשא על אחרים) ,הם תופעה מעוררת השתאות
ומבורכת ,שיש לתמוך בה ולטפח אותה באהבה.
כולנו ,חילוניים כדתיים ,יושבים כל שנה סביב שולחן הפסח וקוראים בחגיגיות" :על
ארבעה בנים דיברה תורה "...כולנו שומעים את המסר העתיק התובע מכל הורה לחנוך
כל אחד מילדיו על פי אישיותו ,יכולותיו ,כישרונותיו ,נטיותיו" .על פי דעתו של בן,
אביו מלמדו" .ככה דורשים במסורת ישראל את אותו פסוק מן ההגדה.
אין כל טעם וערך ללמד את המקורות ,אם לא חונכים דורות חדשים ברוחה ,בהשראתה,
אם לא חיים על פי מסורת ישראל ,חילוניים ודתיים.
התביעה הצודקת מן המדינה וממערכות החינוך שלה ,לספק חינוך מעולה ומשמעותי
לחיים ,לילדים והורים במקביל ,אינה מסירה או מפחיתה את האחריות העצומה
המוטלת על ההורים לחינוך רגיש וקשוב לכל ילדה וילד ,ולגיבוי מלא של צרכיו מול
מוסדות החינוך ,בכל גיל!
חינוך נאור ורגיש  -מתחיל מכם ,מהבית .כולנו אחראים! וכולנו משלמים את המחיר
של חינוך לא איכותי בגיל הרך.
להמון דברים כבר יש מאמנים (קואוצ'רים) :לפעילות גופנית ,להצלחה בעסקים,
לתזונה בריאה ועוד ,ומה עם הורות ,המקצוע הכי חשוב בעולם? פה החובבנות היא
שם המשחק ,והתוצאות הרסניות.
עליכם לתבוע מן הממשלה את זמן ההורות שלכם ,לא פחות מן הדרישה למעונות
חינם ,כי זהו זמן יקר מפז ,ששום מעון ושום הון לעולם לא יחליפו.
חובותיכם כהורים אינם רק לספק לילדים אוכל ,בגד ,בריאות ,חוגים ,בידור ,חשבון
חיסכון ודומיהם  -אלא כאן ועכשיו להיות זמינים עבורם ,לשמוע אותם ,לטפח את
ייחודם ,לקיים את זכויותיהם.
מהפכה חברתית ערכית צריכה לדרוש מהמדינה להכשיר את הצעירים לחיים האמיתיים!
לא רק לדרבן אותם לשנן ולהיבחן ולהתחרות זה בזה כדי להשיג תעודות ותארים.
אז במקום לעמוד חסרי דעה ומעש מול הנטייה להכיל את הגישה החינוכית הבעייתית
הזאת בכל פעם על גיל צעיר יותר ,בואו ניקח את ההזדמנות לחולל שינוי משמעותי
ובר קיימא בחברה שלנו ,ונתחיל בגיל הרך .ככתוב" :מפי עוללים ויונקים ייסדת עוז".
הקשבה אמיתית לעוללים וליונקים תהיה לנו למקור של עוז רוח ,תעצומות נפש וכוח
עשייה ,כדי לייסד פה עבורנו ולמען הדורות הבאים  -ארץ אוהבת יושביה!
חיזקו ואימצו!
מיריק שניר
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משולחנה של מנהלת המחלקה

 /לילי פוקמונסקי

אנו שמחים לארח במדור את סופרת הילדים
מיריק שניר ,הקובעת :הגיל הרך דורש שינוי חברתי!
מהפכה חברתית אמיתית תתחולל ,כאשר כולנו  -לא רק הממשלה  -נבין שפני הדור
הבא יהיו כפני החינוך בגיל הרך היום.
כאשר נתבע  -לא רק מהממשלה ,גם מעצמנו ,יחס שונה ומועדף לגיל הרך.
כאשר נפנים  -שבגיל הרך אנחנו מעצבים את ההורים שיהיו לנכדינו.
"נפקא מינא לגירסא דינקותא"  -ידעו אבותינו
לומר ,ומשמעו :מה שלומדים בגיל הרך ,שונה לא
רק בכמות ,אלא גם באיכות ,ממה שנלמד בגילאים
מאוחרים יותר.
טעות והחמצה לתבוע מעונות לגיל הרך ,מבלי
להבהיר שאין הכוונה לשמרטף נוח שכל ערכו בכך
שלא נצטרך לשלם עבורו.
התביעה לחינוך מגיל אפס חייבת לכלול את ההכרה
העמוקה בכך ,שככל שהילד רך יותר בשנים ,הוא
עשוי מחומר אנושי רך יותר ,בו החוויות הטובות
והרעות נטבעות עמוק יותר .שככל שהילד רך יותר,
הוא זקוק למערכת חינוך טובה יותר! נאורה יותר!
מחויבת יותר!
תינוקות וילדים רכים  -לעולם לא יוכלו לצאת כמונו לרחובות להפגין כדי לתבוע את
זכויותיהם .לקטנטנים אין שום סיכוי ,אלא אם כן באמת ובתמים נקשיב להם ,נבין
אותם ,נתבע בשמם.
האם אנחנו מקשיבים להם? האם אנחנו יודעים מה נכון עבורם? האם אנחנו דואגים
להם בדרישה לחינוך חינם מינקות ,או אולי לעצמנו? האם אנחנו דורשים חינוך  -או
אחסון זול לשעות העבודה הארוכות שלנו?
כל הכבוד לכם ,אנשים נאורים ,הקמים בעוז ותובעים לכם ולנו (בצדק) זכויות אזרח־
אדם בסיסיות .אני בכל לבי ומאודי איתכם!
אך האם שמתם לב שגם הילדים הרכים מוחים ומפגינים? הם עושים זאת בכל מקום:
בבתים ,ברחובות ,במוסדות החינוך.
אין אמנם דפוס אחיד למחאתם ,הם לא חוברים יחד ומנסחים תביעות משותפות כדי
להעצים את כוח מחאתם .כל אחד מהם בדרכו מביע תסכול וזעם על המון דברים לא
טובים ולא מתאימים עבורו בחייו .ולא מתוך פינוק הם עושים זאת  -על זכויות היסוד
שלהם הם מנסים להילחם ,ממש כמוכם!
לאנושות ,הנמצאת במצב אנוש ,יש סיכוי לשרוד את הפגיעה האיומה ,שלה עצמה,
בטבע העולם ובטבע האדם  -רק אם היא תלמד להגן על המשאב האנושי ,המתחדש
מדי יום ביומו ,בדמות תינוקות שממשיכים להיוולד ,זכים וטהורים.
הגיע הזמן לייסד את החברה להגנת טבע הילד! טבע האדם!

"מפי עוללים
ויונקים
ייסדת עוז"
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זו ,לעניות דעתי ,צריכה להיות המהות של המאבק לשינוי החינוך!
לא להסתפק בהקמה של מוסדות חינוך זמינים לכל נפש בעלויותיהם ,אלא ובעיקר
לתבוע בתי חינוך הבאים לקראת כל נפש בתכניהם וברוחם.
אחידות בחינוך משולה למיטת סדום ,בה ,על פי האגדה מן המקורות ,היו מותחים
בכוח את האנשים הקצרים ,וקוצצים את הרגליים לארוכים...
מלחמת החורמה של משרד החינוך להאחדת החינוך ,להדברת החינוך הייחודי (לא
המיוחד) באשר הוא ,היא מלחמה עצובה ,וחסרת מעוף ,וגם אינה ברוח היהדות.
בתי הספר שקמים ביוזמות הורים ,בהשראה ובליווי של אנשי חינוך דגולים (איני
כוללת בהם את אלו שנוסדים כדי להתנשא על אחרים) ,הם תופעה מעוררת השתאות
ומבורכת ,שיש לתמוך בה ולטפח אותה באהבה.
כולנו ,חילוניים כדתיים ,יושבים כל שנה סביב שולחן הפסח וקוראים בחגיגיות" :על
ארבעה בנים דיברה תורה "...כולנו שומעים את המסר העתיק התובע מכל הורה לחנוך
כל אחד מילדיו על פי אישיותו ,יכולותיו ,כישרונותיו ,נטיותיו" .על פי דעתו של בן,
אביו מלמדו" .ככה דורשים במסורת ישראל את אותו פסוק מן ההגדה.
אין כל טעם וערך ללמד את המקורות ,אם לא חונכים דורות חדשים ברוחה ,בהשראתה,
אם לא חיים על פי מסורת ישראל ,חילוניים ודתיים.
התביעה הצודקת מן המדינה וממערכות החינוך שלה ,לספק חינוך מעולה ומשמעותי
לחיים ,לילדים והורים במקביל ,אינה מסירה או מפחיתה את האחריות העצומה
המוטלת על ההורים לחינוך רגיש וקשוב לכל ילדה וילד ,ולגיבוי מלא של צרכיו מול
מוסדות החינוך ,בכל גיל!
חינוך נאור ורגיש  -מתחיל מכם ,מהבית .כולנו אחראים! וכולנו משלמים את המחיר
של חינוך לא איכותי בגיל הרך.
להמון דברים כבר יש מאמנים (קואוצ'רים) :לפעילות גופנית ,להצלחה בעסקים,
לתזונה בריאה ועוד ,ומה עם הורות ,המקצוע הכי חשוב בעולם? פה החובבנות היא
שם המשחק ,והתוצאות הרסניות.
עליכם לתבוע מן הממשלה את זמן ההורות שלכם ,לא פחות מן הדרישה למעונות
חינם ,כי זהו זמן יקר מפז ,ששום מעון ושום הון לעולם לא יחליפו.
חובותיכם כהורים אינם רק לספק לילדים אוכל ,בגד ,בריאות ,חוגים ,בידור ,חשבון
חיסכון ודומיהם  -אלא כאן ועכשיו להיות זמינים עבורם ,לשמוע אותם ,לטפח את
ייחודם ,לקיים את זכויותיהם.
מהפכה חברתית ערכית צריכה לדרוש מהמדינה להכשיר את הצעירים לחיים האמיתיים!
לא רק לדרבן אותם לשנן ולהיבחן ולהתחרות זה בזה כדי להשיג תעודות ותארים.
אז במקום לעמוד חסרי דעה ומעש מול הנטייה להכיל את הגישה החינוכית הבעייתית
הזאת בכל פעם על גיל צעיר יותר ,בואו ניקח את ההזדמנות לחולל שינוי משמעותי
ובר קיימא בחברה שלנו ,ונתחיל בגיל הרך .ככתוב" :מפי עוללים ויונקים ייסדת עוז".
הקשבה אמיתית לעוללים וליונקים תהיה לנו למקור של עוז רוח ,תעצומות נפש וכוח
עשייה ,כדי לייסד פה עבורנו ולמען הדורות הבאים  -ארץ אוהבת יושביה!
חיזקו ואימצו!
מיריק שניר
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יישום רפורמת “אופק חדש” באגף הקדם יסודי

קווים מנחים לעשייה
החינוכית הקדם–יסודית:
מאת סימה חדד מה–יפית
מערכת החינוך הקדם יסודית מהווה את המפגש הראשון של ילדים עם דרישות
מערכת החינוך .חוויותיהם של הילדים במסגרת זו יוצרות תשתית להתפתחותם
הרגשית ,החברתית והקוגניטיבית .בתקופה זו נבנית מערכת העמדות ,האמונות,
הרגשות ,הדעות וההתנהגויות ,ומתפתחות הנטיות שיאפיינו את הילדים בהמשך
דרכם כלומדים וכבוגרים.
על כן ,מערכת החינוך הקדם יסודית רואה עצמה מחויבת ליצור את התנאים
האופטימליים להתפתחותם המיטבית של הילדים ,ולהימצאותם במסגרות
חינוכיות המתחדשות ומותאמות לרוח התמורות החשובות שמיושמות במסגרת
רפורמת "אופק חדש" .רפורמה זו מהווה הזדמנות חשובה לקידום איכות מערך
הלמידה וההתנסות של הילדים בגיל הרך ,ולהבניה מחודשת של תפיסת התפקיד
ושל תהליך ההתפתחות המקצועית של סגלי החינוך וההוראה בגני הילדים.

להלן הנחות היסוד לקידום רפורמת
"אופק חדש" בגיל הרך:
 #יחסי הגומלין של הצוות החינוכי עם הילד מהווים אבני יסוד בעיצוב הדימוי
העצמי שלו ,בפיתוח יכולותיו האינטלקטואליות ,בשילובו החברתי ובעיצוב יחסו
אל הסובבים אותו בגן ,בבית ובקהילה  -חברה רחבה.
 #גן הילדים צריך להיות לסביבה משמעותית שבה מתנסה הילד במספר דגמי
למידה ,ברצף פעילויות למידה עשירות פוטנציאל ,התורמות לטיפוח כישורים
הכרתיים ,ריגושיים ,חברתיים והתנהגותיים.
 #אקלים גן המבוסס על אווירה מקבלת ,חמה ותומכת נוטע בילד תחושת שייכות,
ביטחון ומוגנות ,ומאפשר לו להיות פתוח ללמידה ולהתנסות מצמיחה.
 #מעורבות ושותפות של הסגל החינוכי בגן עם ההורים יקדמו למידה ,יסייעו
בתיווך נורמות ומסרים משותפים ויקדמו את האקלים החינוכי בגן.
 #התפתחות מקצועית של הסגל החינוכי בגיל הרך חיונית לקידום איכות תהליכי
הוראה־למידה בגן ,ולהעמקת שיתופי הפעולה והלמידה בצוות.
סימה חדד מה–יפית ,מנהלת האגף לחינוך קדם–יסודי במשרד החינוך
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 #שיתוף הפעולה בין הגננת וגורמי התמיכה בגן (מפקחת ,מדריכות ,פסיכולוגים,
שפ"י ,רשות וכו') הוא תנאי להשבחת התפקוד המקצועי של הצוות ולקידום תהליכי
פיתוח ,משוב ובקרה לגבי התהליכים החינוכיים וההתפתחותיים המתרחשים
במסגרות הגיל הרך.
לפיכך ,המטרות החינוכיות בבסיס יישום רפורמת "אופק חדש" לגיל הרך הן:
א .מטרות בהיבט הפדגוגי
 #לקדם ולעודד טיפוח אישיות עצמאית ומימוש היכולות הייחודיות של כל ילד,
בזיקה להעדפותיו ולתחומים בהם הוא מגלה עניין.
 #לפתח מיומנויות חשיבה ולמידה והקניית תכנים הנשענים על תוכנית הליבה,
בהתאם לתהליך התפתחותי של הילדים.
 #להקנות כישורי חיים ומיומנויות חברתיות ותקשורתיות המבוססים על ערכי
שותפות ,אהבת האדם ודרך ארץ.
 #לטפח מיומנויות ללמידה עצמאית ,המונעת מתוך מוטיבציה ,עניין וסקרנות של
הילד.
 #לפתח אקלים חינוכי ותומך בגן ,המספק מוגנות גבוהה והמאפשר קידום
תהליכים המאפשרים לכל פרט לצמוח כפרט וכחלק מקבוצה בעלת לכידות גבוהה,
המושתתת על סובלנות וכבוד הדדי.
ב .מטרות בהיבט הארגוני־מקצועי
 #להבנות מחדש את מבנה ההוראה־למידה בגן ,כולל הארכת מסגרת הלימודים
בו.
 #לארגן מחדש את משרות העבודה ,את תפיסות התפקיד ואת סוגי המשימות
בעבודת הגננת והצוות החינוכי בגן ,בהתאם לדגשי הרפורמה.
 #לפתח דגמי פעולה שונים לתכנון למידה פרטנית ולמידה קבוצתית ,ולביצוע
בקרה ומשוב במסגרת עבודת הצוות החינוכי בגן.
 #להבנות מסגרת להתפתחות מקצועית של סגל הגן ,בדגש על פיתוח מיומנויות
התיווך ההוראתיות של הסגל החינוכי ושיפור יכולת התקשורת והשיתוף עם
ההורים.
 #לחזק את שיתוף הפעולה בין גורמי מערך התמיכה ובין עבודת הצוות החינוכי בגן,
ולקדם נתיבי סיוע להיוועצות ולתמיכה מקצועית ,על מנת לקדם את היישומים
הפדגוגיים של רפורמת "אופק חדש".
לאור ההנחות והמטרות שהוצגו לעיל ,נגזרו צירי היישום של רפורמת "אופק
חדש" בגני הילדים .צירי הרפורמה ליישום בגיל הרך:
 #הארכת יום הלימודים.
 #שינוי בהיקף משרתה של הגננת.
 #ארגון מבנה ההוראה־למידה :תכנון סדר יום ,שילוב דגמי הוראה מגוונים
ומותאמים ,הכוללים תהליכי בקרה ומשוב.
 #פיתוח אקלים גן מוגן ותומך.
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יישום רפורמת “אופק חדש” באגף הקדם יסודי

קווים מנחים לעשייה
החינוכית הקדם–יסודית:
מאת סימה חדד מה–יפית
מערכת החינוך הקדם יסודית מהווה את המפגש הראשון של ילדים עם דרישות
מערכת החינוך .חוויותיהם של הילדים במסגרת זו יוצרות תשתית להתפתחותם
הרגשית ,החברתית והקוגניטיבית .בתקופה זו נבנית מערכת העמדות ,האמונות,
הרגשות ,הדעות וההתנהגויות ,ומתפתחות הנטיות שיאפיינו את הילדים בהמשך
דרכם כלומדים וכבוגרים.
על כן ,מערכת החינוך הקדם יסודית רואה עצמה מחויבת ליצור את התנאים
האופטימליים להתפתחותם המיטבית של הילדים ,ולהימצאותם במסגרות
חינוכיות המתחדשות ומותאמות לרוח התמורות החשובות שמיושמות במסגרת
רפורמת "אופק חדש" .רפורמה זו מהווה הזדמנות חשובה לקידום איכות מערך
הלמידה וההתנסות של הילדים בגיל הרך ,ולהבניה מחודשת של תפיסת התפקיד
ושל תהליך ההתפתחות המקצועית של סגלי החינוך וההוראה בגני הילדים.

להלן הנחות היסוד לקידום רפורמת
"אופק חדש" בגיל הרך:
 #יחסי הגומלין של הצוות החינוכי עם הילד מהווים אבני יסוד בעיצוב הדימוי
העצמי שלו ,בפיתוח יכולותיו האינטלקטואליות ,בשילובו החברתי ובעיצוב יחסו
אל הסובבים אותו בגן ,בבית ובקהילה  -חברה רחבה.
 #גן הילדים צריך להיות לסביבה משמעותית שבה מתנסה הילד במספר דגמי
למידה ,ברצף פעילויות למידה עשירות פוטנציאל ,התורמות לטיפוח כישורים
הכרתיים ,ריגושיים ,חברתיים והתנהגותיים.
 #אקלים גן המבוסס על אווירה מקבלת ,חמה ותומכת נוטע בילד תחושת שייכות,
ביטחון ומוגנות ,ומאפשר לו להיות פתוח ללמידה ולהתנסות מצמיחה.
 #מעורבות ושותפות של הסגל החינוכי בגן עם ההורים יקדמו למידה ,יסייעו
בתיווך נורמות ומסרים משותפים ויקדמו את האקלים החינוכי בגן.
 #התפתחות מקצועית של הסגל החינוכי בגיל הרך חיונית לקידום איכות תהליכי
הוראה־למידה בגן ,ולהעמקת שיתופי הפעולה והלמידה בצוות.
סימה חדד מה–יפית ,מנהלת האגף לחינוך קדם–יסודי במשרד החינוך
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 #שיתוף הפעולה בין הגננת וגורמי התמיכה בגן (מפקחת ,מדריכות ,פסיכולוגים,
שפ"י ,רשות וכו') הוא תנאי להשבחת התפקוד המקצועי של הצוות ולקידום תהליכי
פיתוח ,משוב ובקרה לגבי התהליכים החינוכיים וההתפתחותיים המתרחשים
במסגרות הגיל הרך.
לפיכך ,המטרות החינוכיות בבסיס יישום רפורמת "אופק חדש" לגיל הרך הן:
א .מטרות בהיבט הפדגוגי
 #לקדם ולעודד טיפוח אישיות עצמאית ומימוש היכולות הייחודיות של כל ילד,
בזיקה להעדפותיו ולתחומים בהם הוא מגלה עניין.
 #לפתח מיומנויות חשיבה ולמידה והקניית תכנים הנשענים על תוכנית הליבה,
בהתאם לתהליך התפתחותי של הילדים.
 #להקנות כישורי חיים ומיומנויות חברתיות ותקשורתיות המבוססים על ערכי
שותפות ,אהבת האדם ודרך ארץ.
 #לטפח מיומנויות ללמידה עצמאית ,המונעת מתוך מוטיבציה ,עניין וסקרנות של
הילד.
 #לפתח אקלים חינוכי ותומך בגן ,המספק מוגנות גבוהה והמאפשר קידום
תהליכים המאפשרים לכל פרט לצמוח כפרט וכחלק מקבוצה בעלת לכידות גבוהה,
המושתתת על סובלנות וכבוד הדדי.
ב .מטרות בהיבט הארגוני־מקצועי
 #להבנות מחדש את מבנה ההוראה־למידה בגן ,כולל הארכת מסגרת הלימודים
בו.
 #לארגן מחדש את משרות העבודה ,את תפיסות התפקיד ואת סוגי המשימות
בעבודת הגננת והצוות החינוכי בגן ,בהתאם לדגשי הרפורמה.
 #לפתח דגמי פעולה שונים לתכנון למידה פרטנית ולמידה קבוצתית ,ולביצוע
בקרה ומשוב במסגרת עבודת הצוות החינוכי בגן.
 #להבנות מסגרת להתפתחות מקצועית של סגל הגן ,בדגש על פיתוח מיומנויות
התיווך ההוראתיות של הסגל החינוכי ושיפור יכולת התקשורת והשיתוף עם
ההורים.
 #לחזק את שיתוף הפעולה בין גורמי מערך התמיכה ובין עבודת הצוות החינוכי בגן,
ולקדם נתיבי סיוע להיוועצות ולתמיכה מקצועית ,על מנת לקדם את היישומים
הפדגוגיים של רפורמת "אופק חדש".
לאור ההנחות והמטרות שהוצגו לעיל ,נגזרו צירי היישום של רפורמת "אופק
חדש" בגני הילדים .צירי הרפורמה ליישום בגיל הרך:
 #הארכת יום הלימודים.
 #שינוי בהיקף משרתה של הגננת.
 #ארגון מבנה ההוראה־למידה :תכנון סדר יום ,שילוב דגמי הוראה מגוונים
ומותאמים ,הכוללים תהליכי בקרה ומשוב.
 #פיתוח אקלים גן מוגן ותומך.
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 #התפתחות מקצועית וקשרי שותפות ועבודת צוות של הסגל החינוכי בגן.
 #הידוק קשרי השותפות עם ההורים.
 #מיצוב הקשר בין מערך התמיכה החיצוני (פיקוח ,רשויות ,גורמים אחרים)
ועבודת הגננת.
רפורמת "אופק חדש" פותחת בפנינו הזדמנות משמעותית להאיר הדגשים שונים
בהיבט הפדגוגי והארגוני־מקצועי ,שיתרמו להשבחת פעילות הגן ולהעלאת איכות
הלמידה וההתנסות בו .הארכת יום הלימודים מאפשרת לבחון ולהבנות מחדש
את תפיסת תפקיד הגננת וסגלי החינוך ,מבנה ההוראה־למידה בגן ,מסגרות
להתפתחות מקצועית ,מובנית ועקבית ,להעצמת הצוות ,והעמקת השותפות בין
צוות החינוך בגן ובין מערכי תמיכה מקצועיים ומסייעים.
בבסיס שינויים אלה מונחת הנחת יסוד ,הרואה ביחסי הגומלין בין הצוות החינוכי
והילד חשיבות עליונה לעיצוב דימויו העצמי והכשרתו כבוגר בעל מיומנויות חשיבה
ולמידה וכישורים תקשורתיים־חברתיים ,המושתתים על ערכי אהבת האדם ודרך
ארץ .
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הישגים מצופים

צירי רפורמה ליישום

הבניה מחדשת את תפיסת תפקיד
הגננת והצוות החינוכי במשך  6שעות
יום לימודים.
שינוי בתפיסת תפקיד הצוות החינוכי
לאחריות משותפת להתקדמות כל ילד

הארכת יום הלימודים.
שינוי בהיקף משרתה של הגננת.

השבחת פעילות הגן ואיכות הלמידה.
שינוי בדרכי העבודה ההוראה וההערכה
של הצוות החינוכי.
שינוי בדרכי תכנון העבודה.
איתור צרכים אינדיבידואליים של ילדים

ארגון מבנה ההוראה–למידה :תכנון
סדר יום ,שילוב דגמי הוראה מגוונים
ומותאמים ,הכוללים תהליכי בקרה
ומשוב.

העמקת הקשר האישי בין הצוות
החינוכי והילדים ובין הילדים לבין
עצמם.
חיזוק ופיתוח התחום החברתי–רגשי.
פיתוח תחושת שייכות ומסוגלות.

פיתוח אקלים גן מוגן ותומך.

פיתוח מיומנויות עבודת צוות.
פיתוח מקצועי של הצוות החינוכי.
העצמת הצוות החינוכי.

ההתפתחות המקצועית וקשרי
שותפות ועבודת
צוות של הסגל החינוכי בגן.

שיפור הקשר בין ההורים והגננות.

הידוק החיבורים וקשרי השותפות עם
ההורים.

העמקת השותפות בין צוות הגן ובין
מערכי תמיכה מקצועיים ומסייעים.

מיצוב הקשר בין מערך התמיכה
החיצוני (פיקוח ,רשויות ,גורמים אחרים)
ועבודת הגננת.

בית ספר למחקר ולפיתוח תכניות
בהכשרת עובדי חינוך והוראה במכללות

ֵּ
״פ פוֹ ן״,
״ב יצוֹ ת״ ,״אוֹ טוֹ ִא ים״ְ ,
ַּ
״פ ר וּק״
״כ ְפ ָ ּכ ַפ יִ ים״ָ ּ ,

מי לא מכיר את שיבושי המילים
בקרב ילדים קטנים?
חשבת פעם כיצד מתפתחת השפה בקרב ילדים? האם אתם יודעים כיצד שיבושים אלה
נוצרים ומדוע הילדים חוזרים ומשבשים אותן מילים עצמן בצורה המוכרת לכולנו? ספר
חדש בהוצאת מכון מופ״ת מציג לראשונה את שלבי ההתפתחות הטבעיים ברכישת השפה
אצל כל ילד ,ומציע להורים לעקוב אחר חידודי הלשון של ילדיהם ולהבין את מקורם.
ַה ִ ּמ גְ דָּ ל נִ ְפ ַר ק – חידושי מילים של ילדים וניתוחם מאת ד״ר מיכל סגל ,עוסק בשיבושי
מילים הנפוצים בקרב ילדים ומצביע על העקרונות המנחים את הילדים בהבנה של
חוקי השפה וביצירה של ביטויים לשוניים על יסוד אותם חוקים .הספר מבוסס על ניתוח
רשימות מילים מקוריות שאספה המחברת ,תוך התמקדות בהתפתחות השפה בתחום
רכישת הרכיבים הבונים את המשמעות של המילים.
הספר מכוון לכל אלה הרגישים ומתרגשים למשמע יצירות השפה המיוחדות של
הילדים ,ובתוכם בני משפחתם ,סטודנטים ואנשי-חינוך .הוא מכיל  15פרקים ,ובכל פרק
חוק לשוני שאתו מתמודדים הילדים בעת ייצור חידושי המילים .כל פרק נחתם בשורות
ריקות לרישום חידודי הלשון מפיהם של ילדים הקרובים לקוראים .פרקי הספר זכו
לפרשנות פלסטית שהוסיפה להם המאיירת גפן רפאלי.

"אישוֹת ֲחבוּ שות ּכו ָֹבעוֹת מחליקות על ֵּביצוֹת של יוֹנוֹת"
ִ

"סבא ,אני באה אתך ָלחוּ ּכ דגים"

את הספר ניתן לרכוש בטלפון03-6988616 :
או בכתובת האתר shop.macam.ac.il :וברשתות הספרים המובילות
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 #התפתחות מקצועית וקשרי שותפות ועבודת צוות של הסגל החינוכי בגן.
 #הידוק קשרי השותפות עם ההורים.
 #מיצוב הקשר בין מערך התמיכה החיצוני (פיקוח ,רשויות ,גורמים אחרים)
ועבודת הגננת.
רפורמת "אופק חדש" פותחת בפנינו הזדמנות משמעותית להאיר הדגשים שונים
בהיבט הפדגוגי והארגוני־מקצועי ,שיתרמו להשבחת פעילות הגן ולהעלאת איכות
הלמידה וההתנסות בו .הארכת יום הלימודים מאפשרת לבחון ולהבנות מחדש
את תפיסת תפקיד הגננת וסגלי החינוך ,מבנה ההוראה־למידה בגן ,מסגרות
להתפתחות מקצועית ,מובנית ועקבית ,להעצמת הצוות ,והעמקת השותפות בין
צוות החינוך בגן ובין מערכי תמיכה מקצועיים ומסייעים.
בבסיס שינויים אלה מונחת הנחת יסוד ,הרואה ביחסי הגומלין בין הצוות החינוכי
והילד חשיבות עליונה לעיצוב דימויו העצמי והכשרתו כבוגר בעל מיומנויות חשיבה
ולמידה וכישורים תקשורתיים־חברתיים ,המושתתים על ערכי אהבת האדם ודרך
ארץ .
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בית ספר למחקר ולפיתוח תכניות
בהכשרת עובדי חינוך והוראה במכללות

ֵּ
״פ פוֹ ן״,
״ב יצוֹ ת״ ,״אוֹ טוֹ ִא ים״ְ ,
ַּ
״פ ר וּק״
״כ ְפ ָ ּכ ַפ יִ ים״ָ ּ ,

מי לא מכיר את שיבושי המילים
בקרב ילדים קטנים?
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חדש בהוצאת מכון מופ״ת מציג לראשונה את שלבי ההתפתחות הטבעיים ברכישת השפה
אצל כל ילד ,ומציע להורים לעקוב אחר חידודי הלשון של ילדיהם ולהבין את מקורם.
ַה ִ ּמ גְ דָּ ל נִ ְפ ַר ק – חידושי מילים של ילדים וניתוחם מאת ד״ר מיכל סגל ,עוסק בשיבושי
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"אישוֹת ֲחבוּ שות ּכו ָֹבעוֹת מחליקות על ֵּביצוֹת של יוֹנוֹת"
ִ

"סבא ,אני באה אתך ָלחוּ ּכ דגים"

את הספר ניתן לרכוש בטלפון03-6988616 :
או בכתובת האתר shop.macam.ac.il :וברשתות הספרים המובילות
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חג ומועד – בנתיבי הזמן היהודי-ישראלי

בחגי ישראל ובמועדיו מומחשת תפיסת הזמן
הישראלית־יהודית ,המשלבת בין הקו ובין המעגל,
בין הזמן הקוסמי ובין הזמן ההיסטורי .בהתאם לכך
ניתן לומר שהזמן נע באופן ספירלי ,כמעגל מתפתח
שבאותה עת הוא גם חוזר על עצמו וגם מתקדם

מאת ד"ר דורית גד

קיצור

דומה הזמן לנהר שמימיו נמשכים והולכים מקצה העולם ועד קצהו ,ראשיתו לא
נודעת וסופו מי יישורנו .בכל התרבויות לאורך הדורות התמודד המין האנושי עם
סוגיית הזמן .במקרא מתקיימות זו לצד זו שתי גישות ביחס לזמן.
הגישה האחת מתבססת על חילופי העיתים ,יום ולילה מזה ושינויי העונות קיץ־
סתיו־חורף־אביב מזה .גישה זו ,שרואה את הזמן כמחזור טבעי ,הייתה חלק בלתי
נפרד מתרבויותיהן של החברות הפרימיטיביות האליליות ,שאימצו לעצמן את
דפוסי הזמן המחזורי והוא סימל בעבורן את ה"חזרה הנצחית" ,את הזמן הקוסמי.
בתרבות הישראלית ,מראשיתה ,הזמן המחזורי־טבעי מצא את ביטויו בלוח שנה
בן שנים־עשר חודשים המתחדשים וחוזרים מדי שנה בשנה .החודשים ,שנים־עשר
ד"ר דורית גד ,מרצה במכללת לוינסקי לחינוך.

10

היְרָחִים ,נקבעו בהתאם לתנועת הלבנה בשמים ,כאשר מולד הלבנה מסמן את
תחילת החודש והיעלמותה מסמנת את סיומו.
הגישה השנייה במקרא ביחס לזמן נשענת על תיאור הבריאה בספר בראשית,
כאשר אל מול המחזור המעגלי־טבעי מוצבת ָאמַת זמן שונה לחלוטין  -השבוע -
שבעה ימים שמסמלים את פעולתו של בורא עולם בראשית הזמנים ומעידים על
בריאת העולם בששת ימי המעשה שבאו למילואם ביום השביעי ,בו שבת האל
מכל מלאכתו אשר ברא לעשות  .בהתאם לגישה זו ,הזמן נתפס כציר קווי הנמתח

תולדות הזמן
מנקודה מסוימת בעבר אל עבר נקודה אחרת בעתיד ,והוא מתקדם ומתפתח תוך
כדי תנועה קדימה  -זמן היסטורי.
בחגי ישראל ובמועדיו מומחשת תפיסת הזמן הישראלית־יהודית ,המשלבת בין
הקו ובין המעגל ,בין הזמן הקוסמי ובין הזמן ההיסטורי .בהתאם לכך ניתן לומר
שהזמן נע באופן ספירלי ,כמעגל מתפתח שבאותה עת הוא גם חוזר על עצמו וגם
מתקדם .האדם החוגג את חגיו במועדם ,במסגרת מחזור הזמנים ,פוגש אותם בכל
שנה ושנה ,אך המפגש מוביל אותו אל עבר יעדים חדשים כיוון שהחגים לעולם
לא נותרים ללא שינוי ואף פעם אין המפגש מהווה חזרה מדויקת לאותו המקום
במעגל הזמן.
נוכחותם של המעגל והקו כדימויים סימבוליים של תפיסת הזמן מתבטאת בצמד
המונחים 'חג ומועד' .בעוד המונח 'חג' חופן בחובו את המחזוריות המעגלית החוזרת
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על עצמה ,המונח מֹועֵד מציין את זמן המפגש ,את מקום המפגש ואת ייעודו.
החגים והמועדים עוגנו בתורה במסגרת המצוות שבהן נצטוו ישראל באמירה
"אלה מועדי ה'" אך הם נועדו להיות לבני ישראל "מקראי קודש" ,זמנים קצובים
ומוגדרים להתוועדות ,למפגש עם עצמם ועם דבר האל:
"ּ ....דַּבֵר אֶלּ-בְנ ֵי י ִ ְׂשרָאֵל ו ְ ָא ַמרְ ָּת ֲאלֵהֶם מֹועֲדֵי י ְהו ָה ֲאׁשֶרִּ -ת ְקרְאּו ֹאתָם ִמ ְקרָאֵי ֹקדֶׁש
ֵאּלֶה הֵם מֹועֲדָיּ ....ובַּיֹום ַה ְּׁשבִיעִי ַׁשּבַת ַׁשּבָתֹוןֵ ....אּלֶה מֹועֲדֵי י ְהו ָה ִמ ְקרָאֵי ֹקדֶׁש
ֲאׁשֶרִּ -ת ְקרְאּו ֹאתָם ּבְמֹועֲדָםּ ....פֶסַח ....חַג ַהּמַּצֹות ּ......ו ְספַרְּתֶם לָכֶם ִמ ָּמחֳרַת ַה ַּׁשּבָת
ֶׁ ....שבַע ַׁשּבָתֹות ְּתמִימֹת ִּת ְהי ֶינ ָהּ ...בִּכּורִים לַיהו ָהַּ ........ב ֹחדֶׁש ַה ְּׁשבִיעִי ּבְ ֶאחָד לַ ֹחדֶׁש
י ִ ְהי ֶה לָכֶם ַׁשּבָתֹון זִכְרֹון ּתְרּועָה ִמ ְקרָאֹ -קדֶׁש אְַך ּבֶעָׂשֹור לַ ֹחדֶׁש ַה ְּׁשבִיעִי ַהּז ֶה יֹום
ַה ִּכּפֻרִים הּוא ......חַג ַהּס ֻּכֹות ִׁשבְעַת
יָמִים לַיהו ָה"(ויקרא כג :ב-לד).
נוכחותם של המעגל והקו
החגים והמועדים 'מקראי קודש'
כדימויים סימבוליים של
נבדלים משאר ימות השנה ומשקפים
תפיסת הזמן באה לידי ביטוי צורך אנושי ראשוני להנחיל ולבחון
בצמד המונחים 'חג ומועד'.
בכל פעם מחדש את הרעיונות ואת
בעוד המונח 'חג' חופן בחובו המסרים הערכיים שמקיימים את
החברה במטרה לחזק את משמעויות
את המחזוריות המעגלית
החיים .כל אחד מהחגים מאפשר
החוזרת על עצמה ,המונח
מֹו עֵד מציין את זמן המפגש ,לימוד חווייתי של אותם הערכים
שהחברה מבקשת לחזק ,וכל חג
את מקום המפגש ואת ייעודו
מאופיין במסכת ערכית עשירה
בהתאם למהותו .ישנם חגים
חקלאיים המעלים על נס את הקשר בין האדם וסביבתו הטבעית ,וישנם חגים
היסטוריים המעלים על נס אירועים הרי גורל .כל אחד מהחגים מכיל בקרבו
משמעויות וערכים הנחשפים בפני האדם החוגג ומאפשרים לו לחדש את מצבורי
הנפש מדי שנה בשנה .דפוסי החגים בישראל נתגבשו במסורת ארוכת שנים ,החל
במקרא דרך המשנה והתלמודים ,עבור בספרות הרבנית לדורותיה ,ועד לספרות
העת החדשה ,וכך הם מכוננים את סדר הקיום של היחיד והקהילה ואת מחזור
חייו של העם.
החגים שעליהם נצטוו ישראל בתורה נקראים בשם "חגים מדאורייתא" ועליהם
נמנים ראש השנה ,יום הכיפורים ,חג הסוכות ,פסח ושבועות .ברבות השנים,
בעקבות אירועי הזמן ,צורפו ללוח השנה היהודי 'ימים טובים' חגים חדשים,
שנקראים "חגים מדרבנן" ועליהם נמנים פורים ,חנוכה ותשעה באב .בתקופתנו
אנו ,מאז ראשית הציונות ,ימי שיבת ציון המודרנית והקמת מדינת ישראל ,התעשר
לוח השנה בימי חג ובימי זיכרון כגון יום העצמאות וימי הזיכרון לשואה ולגבורה,
לחללי צה"ל ולנפגעי פעולות האיבה .כל אחד מהחגים והמועדים ,כאז כן עתה,
מאפשר להנחיל ,לטפח ולחזק את הרעיונות והערכים שעליהם מושתת החברה
הישראלית .
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ֶׁ ....שבַע ַׁשּבָתֹות ְּתמִימֹת ִּת ְהי ֶינ ָהּ ...בִּכּורִים לַיהו ָהַּ ........ב ֹחדֶׁש ַה ְּׁשבִיעִי ּבְ ֶאחָד לַ ֹחדֶׁש
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חגי תשרי
לפני שנתחיל לעבוד עם הילדים על
החגים הראשונים בלוח השנה ,כדאי
להכיר את משמעותם ההיסטורית,
הערכית והחברתית ,להתבונן בהשקפת
העולם הנרחבת המצויה בבסיסם,
ולהבין את משמעותם בחיי העם .את כל
זאת ניתן אחר כך לשלב בעולמו של הגן

מאת ד"ר דורית גד

מועדים לשמחה
לוח השנה מהווה ציר מרכזי בפעילויות המתקיימות בגן הילדים,
והכנסת החגים אל בין כותלי הגן מזמנת מפגש חינוכי הכולל
חוויות אסתטיות וערכיות .ככלל ,מחזור השנה על חגיו ומועדיו
מיסד את חיי התרבות של היחיד והאומה ,והמפגש עם החג
וסמליו מאפשר מפגש בלתי אמצעי עם הערכים המכוננים של
תרבות עמנו .החגים עושים שימוש בשפת הסמלים שמייצגת
השקפת עולם וערכים .אנו מקבלים את הסמלים על ידי המסורת
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שצוברת אותם ומנחילה אותם ,והבנת משמעותם מחייבת מפגש עם הפרשנות
המתחדשת מדור לדור.
אל המקום הזה נכנס היסוד הלימודי של חגי ישראל .הלימוד הוא חלק בלתי נפרד
מהם לא רק בפעילות המכינה את החג ,אלא גם במהלך החג עצמו .החג מבקש
מהמשתתף הזדהות ,והחוגג־הלומד צובר ניסיון פנימי בשעה שהוא פוגש אמיתות,
חוויות וערכים.
במאמר זה אנו מבקשים להתבונן בהשקפת העולם ובערכים המצויים בבסיסם
של חגי תשרי ולבחון כיצד ניתן לשלבם ולהביאם לידי ביטוי בעולמם של ילדי הגן.

מבוא :לוח השנה העברי וחגי תשרי
סדר הזמנים של עם ישראל נוצר ונקבע על ידי לוח השנה ,המשלב בין הזמן
הקוסמי־הטבעי ובין הזמן ההיסטורי .הזמן הקוסמי קשור למחזוריות הקבועה
בטבע כמו יום ולילה וחילופי עונות ,ולעומתו הזמן ההיסטורי מציין מאורעות
בעלי משמעות בחיי העם.
חוויית הקיום האנושי על היבטיו הטבעיים וההיסטוריים מעוגנת בלוח השנה,
בחגים ובמועדים .חג הוא יום מקודש ,יום שניתן לו מעמד מיוחד ונוהגים בו
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בשונה מימות השנה הרגילים ,בימי החולין .דפוסי החגים נתגבשו במסורת ארוכת
שנים ,והם כוללים רבדים רבים מהמקרא דרך המשנה והתלמודים ,עבור בספרות
הרבנית לדורותיה ,ועד לספרות העת החדשה .כאז כן עתה הם מכוננים את סדר
הקיום של הקהילה ואת מחזור החיים התמידי של העם.
הראשון בחודשי השנה ,חודש תשרי ,פותח את מחזור השנה ובמהלכו מתקיימים
שלושה חגים :ראש השנה ,יום הכיפורים וחג הסוכות.
ראש השנה מסמל את ראשיתו של הזמן הקוסמי ,קרי את בריאת העולם בכלל ואת
יצירת האדם ,נזר הבריאה ,בפרט .החג אינו רק סמן לראשית ולמניין ,אלא בהתאם
למסורת היהודית הוא מהווה גם יום דין.
תפיסת העולם הקושרת ראשית ודין יחדיו זוכה להרחבה ולהעמקה ביום הכיפורים,
ובין השניים נמתחים כגשר "עשרת ימי תשובה" ,תקופת הזמן ש"בין כסה לעשור",
בין א' תשרי ,ערב ראש השנה ,כאשר חרמש הלבנה נסתר מהעין ,לבין י' תשרי ,שבו
חל יום הכיפורים.
השלישי לחגי תשרי הוא סוכות,
שהוא גם השלישי במניין שלושת
סדר הזמנים של עם ישראל
הרגלים :פסח ,שבועות ,סוכות .החג,
נוצר ונקבע על ידי לוח
שנועד לשמר את זיכרון הנדודים של
השנה ,המשלב בין הזמן
בני ישראל היוצאים ממצרים ,נקרא
הקוסמי־הטבעי ובין הזמן
גם חג האסיף ,ובו חוגגים את תום
העונה החקלאית ,ולכן הוא משקף
ההיסטורי .הזמן הקוסמי
את שני מעגלי הזמן  -ההיסטורי מזה
קשור למחזוריות הקבועה
בטבע כמו יום ולילה וחילופי והקוסמי־טבעי מזה.

עונות ,ולעומתו הזמן
ההיסטורי מציין מאורעות
בעלי משמעות בחיי העם

ראש השנה

עיון בתורה שבכתב מלמד כי טבעו
של ראש השנה כיום הדין וכראשון
לזמנים  -לא מתברר ממקורות אלו
כלל ועיקר  .א' תשרי מצוין בתורה במניין "מועדי ה'" כ"אחד לחודש השביעי"
בתור יום " ַׁשּבָתֹון--זִכְרֹון ּתְרּועָהִ ,מ ְקרָאֹ -קדֶׁש"(ויקרא ,כג :כג) ,והחודש הראשון
במניין חודשי השנה הוא חודש ניסן (שמות ,יב :א) .ההתייחסות לתשרי כראש שנה
נזכרת לראשונה במשנה ,המעידה על מציאותם של ארבעה ראשי שנים בלוח השנה
 כאשר א' תשרי הוא אחד מהם ,נוסף על ניסן ,אלול ושבט .ראשי שנים אלה נועדולקבוע את "גילם" של הגידולים החקלאים השונים ולציין את מניין שנות מלכותם
של מלכים (ראש השנה פ"א ,א) .בהמשך הדברים המשנה מרחיבה ומסבירה כי
במועדים קבועים במהלך השנה הצומח ,בני האדם והמים עומדים לדין" :בארבעה
פרקים העולם נידון :בפסח ,על התבואה .בעצרת ,על פירות האילן .בראש השנה,
כל באי עולם עוברין לפניו כבני מרון ,שנאמר 'היוצר יחד ,ליבם; המבין ,אל כל
מעשיהם' (תהילים לג :טו) ובחג נידונים על המים" (שם ,ב).
כאמור ,בהתאם למסורת היהודית ,בא' תשרי חל ראש השנה ,והחג מציין את סיום
השנה החולפת ואת תחילת מניינו של מחזור חודשים חדש .בנוסף ,משמש החג
כיום דין ל"כל באי עולם" ,ובני האדם עומדים למשפט האלוהים ודינם נקבע על פי

16

מעשיהם במהלך השנה שחלפה .החיבור בין הזמן לבין הדין מבטא את הרעיון לפיו
"אלוהים במשפט יסד ארץ" ,המעוגן בסיפורי הבריאה של ספר בראשית .הבריאה
אינה רק כינון סדרי טבע ,היא תלויה גם בהנהגת סדר מוסרי המכוון לטוב .ראש
השנה הוא יום הזיכרון לבריאת העולם על ידי האל ,והוא יום הדין שבו נידון כל
אדם על מעשיו.
השקפת העולם המקראית באה לידי ביטוי בסמלי החג .בתורה נאמרּ" :ו ַב ֹחדֶׁש
ַה ְּׁשבִיעִי ּבְ ֶאחָד לַ ֹחדֶׁשִ ,מ ְקרָאֹ -קדֶׁש י ִ ְהי ֶה לָכֶםּ--כָלְ -מלֶאכֶת עֲ ֹבדָה ,לֹא ַתעֲׂשּו :יֹום
ּתְרּועָה ,י ִ ְהי ֶה לָכֶם"(במדבר ,כ"ט:א) .התרועה ,קול השופר ,משתלבת בתפילת
ראש השנה  -תפילת מלכויות ,זיכרונות ,שופרות .התפילה ,שהיא מדרש כתובים
מן התורה ,נביאים וכתובים ,מפרשת את שלושת היסודות של עבודת היום -
"מלכויות"" ,זיכרונות" ו"שופרות"  -שמייצגים שלושה רעיונות עיקריים בהשקפת
העולם במקרא ואצל חז"ל.
בתפילת "מלכויות" מוכרז שלטון האלוהים בבריאה וקבלת עול מלכותו ־ ועל כך
מעידה תקיעת השופר הראשונה.
תפילת "זיכרונות" מסבירה את תפקיד המלך בהנהגת עולמו .הוא יודע על כל
הנעשה בו ,זוכר את כל המעשים ,ושופט את כל מעשי האדם .אלוהים אינו שוכח,
והמתפלל נדרש לזכור זאת ולדעת כי על הכול יינתן הדין .בתפילה זו הזיכרון פועל
בשני הכיוונים  -תזכורת לאדם שמעשיו נזכרים ,אך גם תזכורת לאל על קורות
האדם ,זכויות האבות ואברהם אבינו בראשם והברית עם עמו ישראל .תקיעת
השופר השנייה מעוררת את הזיכרונות כולם.
תפילת "שופרות" מציינת את התכלית שלקראתה מנהיג
האלוהים את העולם .קול השופר מזכיר את המעמדות
שבהם נגלה האלוהים בפני בני האדם ובעיקר מכוון
למעמד הר סיני .תרועה זו נועדה גם לעתיד לבוא ,לבשר
על הגאולה ,ותרועה שלישית זו כוללת בתוכה גם את השתיים
הראשונות .קול השופר מאפשר לשומע לכוון את ליבו לקבלת עול
המלכות ולהתכוון לקראת השינוי .בעמידה זו לפני כס המלכות ,כס המשפט ,מגיע
לסיומו מעגל השנה הנוכחי ונפתח מעגל חדש "תכלה שנה וקללותיה תחל שנה
וברכותיה".
רעיונות ראש השנה בגן הילדים:
השקפת העולם המקראית ,בשונה מזו האלילית ,אינה מקבלת את הקיום האנושי
כסתמי ,כאחד מחלקי הבריאה כולה .השינוי בתפיסה בא לידי ביטוי בדרישה
שמוצגת בפני האדם להיות מוסרי .מוסריות זו באה לידי ביטוי במעשיו ,ואי
עמידה בדרישות המוסר תהיה לו לרועץ ביום הדין.
לכאורה ,התביעה לחיות חיים מוסריים מובנת בימינו לכל ומהווה אמת מידה
לפרט ולכלל ,במשפחה ובחברה .חג ראש השנה מזמן לנו נקודת מבט ערכית על
חיינו ,נקודת מבט מוסרית .הדגש עובר ליחיד ,לאחריות שיש לכל אחד מאתנו
על מעשיו ,לחשיבותה של התרומה שתורם הפרט לחברה שבתוכה הוא חי .מן
העבר השני ניתן לבחון כיצד היו נראים החיים לולא דרשנו מעצמנו לחיות חיי
מוסר המכוונים לטוב .המפגש עם ראש השנה כחג הקושר את יום הדין עם חגיגת
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בשונה מימות השנה הרגילים ,בימי החולין .דפוסי החגים נתגבשו במסורת ארוכת
שנים ,והם כוללים רבדים רבים מהמקרא דרך המשנה והתלמודים ,עבור בספרות
הרבנית לדורותיה ,ועד לספרות העת החדשה .כאז כן עתה הם מכוננים את סדר
הקיום של הקהילה ואת מחזור החיים התמידי של העם.
הראשון בחודשי השנה ,חודש תשרי ,פותח את מחזור השנה ובמהלכו מתקיימים
שלושה חגים :ראש השנה ,יום הכיפורים וחג הסוכות.
ראש השנה מסמל את ראשיתו של הזמן הקוסמי ,קרי את בריאת העולם בכלל ואת
יצירת האדם ,נזר הבריאה ,בפרט .החג אינו רק סמן לראשית ולמניין ,אלא בהתאם
למסורת היהודית הוא מהווה גם יום דין.
תפיסת העולם הקושרת ראשית ודין יחדיו זוכה להרחבה ולהעמקה ביום הכיפורים,
ובין השניים נמתחים כגשר "עשרת ימי תשובה" ,תקופת הזמן ש"בין כסה לעשור",
בין א' תשרי ,ערב ראש השנה ,כאשר חרמש הלבנה נסתר מהעין ,לבין י' תשרי ,שבו
חל יום הכיפורים.
השלישי לחגי תשרי הוא סוכות,
שהוא גם השלישי במניין שלושת
סדר הזמנים של עם ישראל
הרגלים :פסח ,שבועות ,סוכות .החג,
נוצר ונקבע על ידי לוח
שנועד לשמר את זיכרון הנדודים של
השנה ,המשלב בין הזמן
בני ישראל היוצאים ממצרים ,נקרא
הקוסמי־הטבעי ובין הזמן
גם חג האסיף ,ובו חוגגים את תום
העונה החקלאית ,ולכן הוא משקף
ההיסטורי .הזמן הקוסמי
את שני מעגלי הזמן  -ההיסטורי מזה
קשור למחזוריות הקבועה
בטבע כמו יום ולילה וחילופי והקוסמי־טבעי מזה.

עונות ,ולעומתו הזמן
ההיסטורי מציין מאורעות
בעלי משמעות בחיי העם

ראש השנה

עיון בתורה שבכתב מלמד כי טבעו
של ראש השנה כיום הדין וכראשון
לזמנים  -לא מתברר ממקורות אלו
כלל ועיקר  .א' תשרי מצוין בתורה במניין "מועדי ה'" כ"אחד לחודש השביעי"
בתור יום " ַׁשּבָתֹון--זִכְרֹון ּתְרּועָהִ ,מ ְקרָאֹ -קדֶׁש"(ויקרא ,כג :כג) ,והחודש הראשון
במניין חודשי השנה הוא חודש ניסן (שמות ,יב :א) .ההתייחסות לתשרי כראש שנה
נזכרת לראשונה במשנה ,המעידה על מציאותם של ארבעה ראשי שנים בלוח השנה
 כאשר א' תשרי הוא אחד מהם ,נוסף על ניסן ,אלול ושבט .ראשי שנים אלה נועדולקבוע את "גילם" של הגידולים החקלאים השונים ולציין את מניין שנות מלכותם
של מלכים (ראש השנה פ"א ,א) .בהמשך הדברים המשנה מרחיבה ומסבירה כי
במועדים קבועים במהלך השנה הצומח ,בני האדם והמים עומדים לדין" :בארבעה
פרקים העולם נידון :בפסח ,על התבואה .בעצרת ,על פירות האילן .בראש השנה,
כל באי עולם עוברין לפניו כבני מרון ,שנאמר 'היוצר יחד ,ליבם; המבין ,אל כל
מעשיהם' (תהילים לג :טו) ובחג נידונים על המים" (שם ,ב).
כאמור ,בהתאם למסורת היהודית ,בא' תשרי חל ראש השנה ,והחג מציין את סיום
השנה החולפת ואת תחילת מניינו של מחזור חודשים חדש .בנוסף ,משמש החג
כיום דין ל"כל באי עולם" ,ובני האדם עומדים למשפט האלוהים ודינם נקבע על פי
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מעשיהם במהלך השנה שחלפה .החיבור בין הזמן לבין הדין מבטא את הרעיון לפיו
"אלוהים במשפט יסד ארץ" ,המעוגן בסיפורי הבריאה של ספר בראשית .הבריאה
אינה רק כינון סדרי טבע ,היא תלויה גם בהנהגת סדר מוסרי המכוון לטוב .ראש
השנה הוא יום הזיכרון לבריאת העולם על ידי האל ,והוא יום הדין שבו נידון כל
אדם על מעשיו.
השקפת העולם המקראית באה לידי ביטוי בסמלי החג .בתורה נאמרּ" :ו ַב ֹחדֶׁש
ַה ְּׁשבִיעִי ּבְ ֶאחָד לַ ֹחדֶׁשִ ,מ ְקרָאֹ -קדֶׁש י ִ ְהי ֶה לָכֶםּ--כָלְ -מלֶאכֶת עֲ ֹבדָה ,לֹא ַתעֲׂשּו :יֹום
ּתְרּועָה ,י ִ ְהי ֶה לָכֶם"(במדבר ,כ"ט:א) .התרועה ,קול השופר ,משתלבת בתפילת
ראש השנה  -תפילת מלכויות ,זיכרונות ,שופרות .התפילה ,שהיא מדרש כתובים
מן התורה ,נביאים וכתובים ,מפרשת את שלושת היסודות של עבודת היום -
"מלכויות"" ,זיכרונות" ו"שופרות"  -שמייצגים שלושה רעיונות עיקריים בהשקפת
העולם במקרא ואצל חז"ל.
בתפילת "מלכויות" מוכרז שלטון האלוהים בבריאה וקבלת עול מלכותו ־ ועל כך
מעידה תקיעת השופר הראשונה.
תפילת "זיכרונות" מסבירה את תפקיד המלך בהנהגת עולמו .הוא יודע על כל
הנעשה בו ,זוכר את כל המעשים ,ושופט את כל מעשי האדם .אלוהים אינו שוכח,
והמתפלל נדרש לזכור זאת ולדעת כי על הכול יינתן הדין .בתפילה זו הזיכרון פועל
בשני הכיוונים  -תזכורת לאדם שמעשיו נזכרים ,אך גם תזכורת לאל על קורות
האדם ,זכויות האבות ואברהם אבינו בראשם והברית עם עמו ישראל .תקיעת
השופר השנייה מעוררת את הזיכרונות כולם.
תפילת "שופרות" מציינת את התכלית שלקראתה מנהיג
האלוהים את העולם .קול השופר מזכיר את המעמדות
שבהם נגלה האלוהים בפני בני האדם ובעיקר מכוון
למעמד הר סיני .תרועה זו נועדה גם לעתיד לבוא ,לבשר
על הגאולה ,ותרועה שלישית זו כוללת בתוכה גם את השתיים
הראשונות .קול השופר מאפשר לשומע לכוון את ליבו לקבלת עול
המלכות ולהתכוון לקראת השינוי .בעמידה זו לפני כס המלכות ,כס המשפט ,מגיע
לסיומו מעגל השנה הנוכחי ונפתח מעגל חדש "תכלה שנה וקללותיה תחל שנה
וברכותיה".
רעיונות ראש השנה בגן הילדים:
השקפת העולם המקראית ,בשונה מזו האלילית ,אינה מקבלת את הקיום האנושי
כסתמי ,כאחד מחלקי הבריאה כולה .השינוי בתפיסה בא לידי ביטוי בדרישה
שמוצגת בפני האדם להיות מוסרי .מוסריות זו באה לידי ביטוי במעשיו ,ואי
עמידה בדרישות המוסר תהיה לו לרועץ ביום הדין.
לכאורה ,התביעה לחיות חיים מוסריים מובנת בימינו לכל ומהווה אמת מידה
לפרט ולכלל ,במשפחה ובחברה .חג ראש השנה מזמן לנו נקודת מבט ערכית על
חיינו ,נקודת מבט מוסרית .הדגש עובר ליחיד ,לאחריות שיש לכל אחד מאתנו
על מעשיו ,לחשיבותה של התרומה שתורם הפרט לחברה שבתוכה הוא חי .מן
העבר השני ניתן לבחון כיצד היו נראים החיים לולא דרשנו מעצמנו לחיות חיי
מוסר המכוונים לטוב .המפגש עם ראש השנה כחג הקושר את יום הדין עם חגיגת
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הבריאה והראשית יכול להתקיים כבר בשנות הילדות המוקדמות ועשוי לתרום
תרומה משמעותית בבניית האני ובעיצוב ערכי המוסר.
התקיעה בשופר ,קרנו של האיל ,נועדה להזכיר לנו ,כמו גם לאלוהים ,את זכותם
של האבות ,ובעיקר את זכותו של אברהם אבינו ,שהוכיח במעשה העקדה את
נאמנותו המוחלטת .בגן הילדים ניתן לפתח את תפיסת הזיכרון .אנחנו זוכרים
את הדברים הטובים שאנו עושים ושאחרים עשו ,ואלה מצטברים ומלווים אותנו
בחיינו .ראש השנה מלמד אותנו על חשיבות הזיכרון הקיבוצי ,על היותנו חלק
מחברה ,מעם  -על חשיבות התרומה שתורם היחיד ואת חלקו בזכויות
הכלל.

יום הכיפורים
התורה מכריזה על העשירי בחודש תשרי כעל יום כיפורים" :אְַך ּבֶעָׂשֹור לַ ֹחדֶׁש
ׁשתֵיכֶם;
ַה ְּׁשבִיעִי ַהּז ֶה יֹום ַה ִּכּפֻרִים הּואִ ,מ ְקרָאֹ -קדֶׁש י ִ ְהי ֶה לָכֶם ,ו ְ ִעּנ ִיתֶם ,אֶת-נַפְ ֹ
ו ְ ִה ְקרַבְּתֶם ִאּׁשֶה ,לַיהו ָה .וְכָלְ -מלָאכָה לֹא ַתעֲׂשּוּ ,בְעֶצֶם הַּיֹום ַהּז ֶהּ :כִי יֹום ִּכּפֻרִים,
הּוא ,לְכַּפֵר עֲלֵיכֶם ,לִפְנ ֵי י ְהו ָה ֱא ֹלהֵיכֶם" (ויקרא ,כ"ג:כו-כז) .על פי התורה ,יום
זה נועד לכפר על חטאי העם ,אך במסורת שהתגבשה לאחר חורבן הבית השני
נתייחד יום הכיפורים לא רק לכפרה אלא גם לתשובה .רעיון התשובה מופיע
אצל הנביאים ,ומשמעותו מוסרית־דתית־עשיית הטוב בעיני האלוהים .יתר על
כך ,יש ובדברי הנביאים ניכרת מתיחות בין התשובה לכפרה הפולחנית .לטענתם,
פולחן ללא תשובה אינו יכול להוביל לכפרה והוא חסר ערך בלי התהליך הנפשי
והחברתי־מוסרי.
ראש השנה ויום הכיפורים מהווים חטיבה רעיונית אחת .בראש השנה נידונים בני
אדם לפני המקום ,אבל דינם אינו נחרץ סופית .החשש מפני הדין מעורר אותם
להתחרט על מעשיהם הרעים ,לכפר עליהם ולחזור בתשובה .הרמב"ם בספרו
"משנה תורה" ,הלכות תשובה ,אומר" :יום הכיפורים הוא זמן תשובה לכל יחיד
ולרבים ,והוא קץ מחילה וסליחה לישראל .לפיכך חייבים הכול לעשות תשובה
ולהתוודות ביום הכיפורים" (משנה ז').
שלושה מושגים מצויים לפנינו :כיפורים ,תשובה ּוו ִידוי .הכפרה והווידוי היו חלק
מהפולחן שהיה נהוג במקדש .החוטא שביקש כפרה הביא קורבן ,סמך ידיו עליו
והתוודה .הכוהן שחט את הקורבן ,זרק את דמו על המזבח ,וזריקת הדם כיפרה
על החטא .הרמב"ם יוצר קשר בין המעשה הפולחני של הכפרה למעשה הנפשי־
מוסרי של התשובה באמצעות הווידוי .הווידוי הוא דיבור מפורש בקול רם באוזני
הסובבים ולפני ה' על החטאים שעשה הציבור או היחיד .הדיבור הזה מהווה
ראשיתו של תהליך מוסרי־נפשי ,ועל ידי הווידוי החוטא מקבל על עצמו אחריות
לחטאו .ההכרה בחטא מובילה לצורך הפנימי לכפר על החטא ולכפרה.
כפי שראש השנה קשור לרעיון שעומד בבסיס התיאור המקראי על בריאת העולם
בידי האלוהים ,כך גם יום הכיפורים מתמודד עם מצבו ותפקידו של האדם בהתאם
לסיפור הבריאה המקראי .אלוהים ברא את האדם בצלמו ובדמותו כדי שהאדם
ימשול בעולם ,והאדם בהיותו בעל מחשבה ורצון בוחר כיצד לפעול בעולם .היכולת
שניחן בה לא תמיד מסייעת בידו בבחירת הטוב ,ובנסיבות מסוימות עשוי הרע
להיראות כטוב והבחירה בו מובילה להופעת החטא .החטא שמכביד עליו עלול
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להפוך את גורלו של האדם אם לא ימצא דרך להיחלץ ממנו .על האדם להכיר
בכך שהדבר שנעשה הוא רע .ביטול החטא כרוך בהבנה של האדם שחטא ובקבלת
החלטה שלא יחזור על כך פעם נוספת .כפרה ותשובה הם מנגנון דתי־פולחני
ופסיכולוגי־מוסרי שבלעדיו אי אפשר לו לאדם.
יום הכיפורים נועד לאפשר לאדם לעבור תהליך של תשובה ,של תיקון .תפילת
הווידוי ,שהיא התפילה העיקרית ביום הכיפורים ,מאפשרת למתפלל לחוות את
חווית התשובה .אמירת הווידוי נעשית מתוך התבוננות וכוונה נפשית שיש בה
מחשבה ,הרגשה ורצון לשינוי ,נטישת החטא ועלייה על דרך חיים חדשה.
רעיונות יום הכיפורים בגן הילדים:
חירות ובחירה  -חשיפת הילדים להשקפת העולם שמאפשרת מצד אחד חירות של
בחירה ומן העבר השני התמודדות בונה עם הטעויות שנובעות מתהליך הבחירה
 היא חיונית לבריאות הנפשית שלהפרט .המנגנון הפסיכולוגי־מוסרי
המפגש עם ראש השנה
שעומד בבסיסה של תפילת הווידוי
כחג הקושר את יום
עשוי להיות אמצעי רב תועלת
הדין עם חגיגת הבריאה
בהתנהלות היחיד והקבוצה.
והראשית יכול להתקיים
תשובה וכפרה ־ השורש ש,ו,ב מכוון
כבר בשנות הילדות
לכך שתמיד אפשר לחזור ולהתחיל
המוקדמות ועשוי
מחדש ,וכדברי חז"ל " :שערי תשובה
אינם ננעלים לעולם" .מושג הכפרה לתרום תרומה משמעותית
מתקשר ליכולת שלנו לסלוח .יום
בבניית האני ובעיצוב
הכיפורים מאפשר לנו להעלות על נס
ערכי המוסר
יכולת זו ולטפח אותה בקרב ילדינו.

חג הסוכות
חג הסוכות הוא השלישי בחגי תשרי והוא נחוג אחרי ראש השנה ויום הכיפורים.
הוא גם השלישי לחגי יציאת מצרים במניין הרגלים פסח ,שבועות ,סוכות ,ומצויים
בו שני מעגלי הזמן שמאפיינים את הלוח העברי  -הקוסמי וההיסטורי.
חג סוכות מתייחד כחג של שמחה" .חַג ַהּסֻּכֹת ַּתעֲׂשֶה לְָךִׁ ,שבְעַת יָמִיםּ :בְ ָא ְסּפְָך-
 ִמּגָרְנ ְָךּ ,ו ִמּי ִ ְקבֶָך .ו ְ ָׂש ַמ ְחּתָּ ,בְ ַחּג ֶָךַ :אּתָה ּו ִבנ ְָך ּו ִבּתֶָך ,וְעַבְּדְָך ו ַ ֲא ָמתֶָך ,ו ְ ַהּלֵו ִי ו ְ ַהּג ֵרו ְ ַהּי ָתֹום ו ְ ָה ַאלְ ָמנ ָהֲ ,אׁשֶר ִּב ְׁשעָרֶיָךִ .שבְעַת יָמִיםָּ ,תחֹג לַיהו ָה ֱא ֹלהֶיָךַּ ,בּמָקֹוםֲ ,אׁשֶר-
יִבְחַר י ְהו ָהּ :כִי י ְ ָברֶכְָך י ְהו ָה ֱא ֹלהֶיָךּ ,בְכֹל ּתְבּו ָאתְָך ּובְכֹל ַמעֲׂשֵה יָדֶיָך ,ו ְ ָהי ִיתָ ,אְַך
ָׂש ֵמחַ" (דברים טז :יג-טו).
אמנם בכל חג יש שמחה ,אך בחג הסוכות השמחה משולשת :השמחה שלאחר
אימת הדין ,שמחת האסיף בתום השנה החקלאית ,ושמחה העם שיצא ממצרים
וקיבל את התורה .בסוכות השמחה היא חלק בלתי נפרד מהחגיגה וכוללת אמירת
הלל והקפות עם ארבעת המינים בבית הכנסת ,זכר להקפת המזבח בבית המקדש.
לשיאה מגיעה השמחה בהושענא רבה ,ביום השביעי של החג ,וברבות הדורות
נוספו הקפות שמחת תורה בשמיני עצרת.
הישיבה בסוכה ,החזקת ארבעת המינים וההקפות הם העיקר בחג הסוכות.
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הבריאה והראשית יכול להתקיים כבר בשנות הילדות המוקדמות ועשוי לתרום
תרומה משמעותית בבניית האני ובעיצוב ערכי המוסר.
התקיעה בשופר ,קרנו של האיל ,נועדה להזכיר לנו ,כמו גם לאלוהים ,את זכותם
של האבות ,ובעיקר את זכותו של אברהם אבינו ,שהוכיח במעשה העקדה את
נאמנותו המוחלטת .בגן הילדים ניתן לפתח את תפיסת הזיכרון .אנחנו זוכרים
את הדברים הטובים שאנו עושים ושאחרים עשו ,ואלה מצטברים ומלווים אותנו
בחיינו .ראש השנה מלמד אותנו על חשיבות הזיכרון הקיבוצי ,על היותנו חלק
מחברה ,מעם  -על חשיבות התרומה שתורם היחיד ואת חלקו בזכויות
הכלל.

יום הכיפורים
התורה מכריזה על העשירי בחודש תשרי כעל יום כיפורים" :אְַך ּבֶעָׂשֹור לַ ֹחדֶׁש
ׁשתֵיכֶם;
ַה ְּׁשבִיעִי ַהּז ֶה יֹום ַה ִּכּפֻרִים הּואִ ,מ ְקרָאֹ -קדֶׁש י ִ ְהי ֶה לָכֶם ,ו ְ ִעּנ ִיתֶם ,אֶת-נַפְ ֹ
ו ְ ִה ְקרַבְּתֶם ִאּׁשֶה ,לַיהו ָה .וְכָלְ -מלָאכָה לֹא ַתעֲׂשּוּ ,בְעֶצֶם הַּיֹום ַהּז ֶהּ :כִי יֹום ִּכּפֻרִים,
הּוא ,לְכַּפֵר עֲלֵיכֶם ,לִפְנ ֵי י ְהו ָה ֱא ֹלהֵיכֶם" (ויקרא ,כ"ג:כו-כז) .על פי התורה ,יום
זה נועד לכפר על חטאי העם ,אך במסורת שהתגבשה לאחר חורבן הבית השני
נתייחד יום הכיפורים לא רק לכפרה אלא גם לתשובה .רעיון התשובה מופיע
אצל הנביאים ,ומשמעותו מוסרית־דתית־עשיית הטוב בעיני האלוהים .יתר על
כך ,יש ובדברי הנביאים ניכרת מתיחות בין התשובה לכפרה הפולחנית .לטענתם,
פולחן ללא תשובה אינו יכול להוביל לכפרה והוא חסר ערך בלי התהליך הנפשי
והחברתי־מוסרי.
ראש השנה ויום הכיפורים מהווים חטיבה רעיונית אחת .בראש השנה נידונים בני
אדם לפני המקום ,אבל דינם אינו נחרץ סופית .החשש מפני הדין מעורר אותם
להתחרט על מעשיהם הרעים ,לכפר עליהם ולחזור בתשובה .הרמב"ם בספרו
"משנה תורה" ,הלכות תשובה ,אומר" :יום הכיפורים הוא זמן תשובה לכל יחיד
ולרבים ,והוא קץ מחילה וסליחה לישראל .לפיכך חייבים הכול לעשות תשובה
ולהתוודות ביום הכיפורים" (משנה ז').
שלושה מושגים מצויים לפנינו :כיפורים ,תשובה ּוו ִידוי .הכפרה והווידוי היו חלק
מהפולחן שהיה נהוג במקדש .החוטא שביקש כפרה הביא קורבן ,סמך ידיו עליו
והתוודה .הכוהן שחט את הקורבן ,זרק את דמו על המזבח ,וזריקת הדם כיפרה
על החטא .הרמב"ם יוצר קשר בין המעשה הפולחני של הכפרה למעשה הנפשי־
מוסרי של התשובה באמצעות הווידוי .הווידוי הוא דיבור מפורש בקול רם באוזני
הסובבים ולפני ה' על החטאים שעשה הציבור או היחיד .הדיבור הזה מהווה
ראשיתו של תהליך מוסרי־נפשי ,ועל ידי הווידוי החוטא מקבל על עצמו אחריות
לחטאו .ההכרה בחטא מובילה לצורך הפנימי לכפר על החטא ולכפרה.
כפי שראש השנה קשור לרעיון שעומד בבסיס התיאור המקראי על בריאת העולם
בידי האלוהים ,כך גם יום הכיפורים מתמודד עם מצבו ותפקידו של האדם בהתאם
לסיפור הבריאה המקראי .אלוהים ברא את האדם בצלמו ובדמותו כדי שהאדם
ימשול בעולם ,והאדם בהיותו בעל מחשבה ורצון בוחר כיצד לפעול בעולם .היכולת
שניחן בה לא תמיד מסייעת בידו בבחירת הטוב ,ובנסיבות מסוימות עשוי הרע
להיראות כטוב והבחירה בו מובילה להופעת החטא .החטא שמכביד עליו עלול
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להפוך את גורלו של האדם אם לא ימצא דרך להיחלץ ממנו .על האדם להכיר
בכך שהדבר שנעשה הוא רע .ביטול החטא כרוך בהבנה של האדם שחטא ובקבלת
החלטה שלא יחזור על כך פעם נוספת .כפרה ותשובה הם מנגנון דתי־פולחני
ופסיכולוגי־מוסרי שבלעדיו אי אפשר לו לאדם.
יום הכיפורים נועד לאפשר לאדם לעבור תהליך של תשובה ,של תיקון .תפילת
הווידוי ,שהיא התפילה העיקרית ביום הכיפורים ,מאפשרת למתפלל לחוות את
חווית התשובה .אמירת הווידוי נעשית מתוך התבוננות וכוונה נפשית שיש בה
מחשבה ,הרגשה ורצון לשינוי ,נטישת החטא ועלייה על דרך חיים חדשה.
רעיונות יום הכיפורים בגן הילדים:
חירות ובחירה  -חשיפת הילדים להשקפת העולם שמאפשרת מצד אחד חירות של
בחירה ומן העבר השני התמודדות בונה עם הטעויות שנובעות מתהליך הבחירה
 היא חיונית לבריאות הנפשית שלהפרט .המנגנון הפסיכולוגי־מוסרי
המפגש עם ראש השנה
שעומד בבסיסה של תפילת הווידוי
כחג הקושר את יום
עשוי להיות אמצעי רב תועלת
הדין עם חגיגת הבריאה
בהתנהלות היחיד והקבוצה.
והראשית יכול להתקיים
תשובה וכפרה ־ השורש ש,ו,ב מכוון
כבר בשנות הילדות
לכך שתמיד אפשר לחזור ולהתחיל
המוקדמות ועשוי
מחדש ,וכדברי חז"ל " :שערי תשובה
אינם ננעלים לעולם" .מושג הכפרה לתרום תרומה משמעותית
מתקשר ליכולת שלנו לסלוח .יום
בבניית האני ובעיצוב
הכיפורים מאפשר לנו להעלות על נס
ערכי המוסר
יכולת זו ולטפח אותה בקרב ילדינו.

חג הסוכות
חג הסוכות הוא השלישי בחגי תשרי והוא נחוג אחרי ראש השנה ויום הכיפורים.
הוא גם השלישי לחגי יציאת מצרים במניין הרגלים פסח ,שבועות ,סוכות ,ומצויים
בו שני מעגלי הזמן שמאפיינים את הלוח העברי  -הקוסמי וההיסטורי.
חג סוכות מתייחד כחג של שמחה" .חַג ַהּסֻּכֹת ַּתעֲׂשֶה לְָךִׁ ,שבְעַת יָמִיםּ :בְ ָא ְסּפְָך-
 ִמּגָרְנ ְָךּ ,ו ִמּי ִ ְקבֶָך .ו ְ ָׂש ַמ ְחּתָּ ,בְ ַחּג ֶָךַ :אּתָה ּו ִבנ ְָך ּו ִבּתֶָך ,וְעַבְּדְָך ו ַ ֲא ָמתֶָך ,ו ְ ַהּלֵו ִי ו ְ ַהּג ֵרו ְ ַהּי ָתֹום ו ְ ָה ַאלְ ָמנ ָהֲ ,אׁשֶר ִּב ְׁשעָרֶיָךִ .שבְעַת יָמִיםָּ ,תחֹג לַיהו ָה ֱא ֹלהֶיָךַּ ,בּמָקֹוםֲ ,אׁשֶר-
יִבְחַר י ְהו ָהּ :כִי י ְ ָברֶכְָך י ְהו ָה ֱא ֹלהֶיָךּ ,בְכֹל ּתְבּו ָאתְָך ּובְכֹל ַמעֲׂשֵה יָדֶיָך ,ו ְ ָהי ִיתָ ,אְַך
ָׂש ֵמחַ" (דברים טז :יג-טו).
אמנם בכל חג יש שמחה ,אך בחג הסוכות השמחה משולשת :השמחה שלאחר
אימת הדין ,שמחת האסיף בתום השנה החקלאית ,ושמחה העם שיצא ממצרים
וקיבל את התורה .בסוכות השמחה היא חלק בלתי נפרד מהחגיגה וכוללת אמירת
הלל והקפות עם ארבעת המינים בבית הכנסת ,זכר להקפת המזבח בבית המקדש.
לשיאה מגיעה השמחה בהושענא רבה ,ביום השביעי של החג ,וברבות הדורות
נוספו הקפות שמחת תורה בשמיני עצרת.
הישיבה בסוכה ,החזקת ארבעת המינים וההקפות הם העיקר בחג הסוכות.
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ארבעת המינים ,אתרוג ,לולב ,הדס וערבה ,מסמלים את ההישגים שאליהם הגיע
העם בארצו .התמר מסמל את הניצחון ,ההדס את שמירת החיים ותמידיותם ,פרי
ההדר את היופי בעולמנו ,והערבה את שפעת המים.
היציאה מהבית לסוכה בהתאם לספר ויקרא נועדה להחיות את זיכרון יציאת
מצריםַּ " .בּסֻּכֹת ֵּתׁשְבּוִׁ ,שבְעַת יָמִים; ּכָלָ -ה ֶאזְרָחּ ,בְי ִ ְׂשרָאֵל ,יֵׁשְבּוַּ ,בּסֻּכֹת .לְ ַמעַן ,יֵדְעּו
ֹד ֹרתֵיכֶםּ ,כִי ַבּס ֻּכֹות הֹו ַׁשבְּתִי אֶתּ-בְנ ֵי י ִ ְׂשרָאֵלּ ,בְהֹוצִיאִי אֹותָם ֵמ ֶארֶץ ִמצְרָי ִםֲ :אנ ִי,
י ְהו ָה ֱא ֹלהֵיכֶם" (ויקרא כג :מב-מג) .בספרים שמות ודברים הטעמת היסוד החקלאי
של חג הסוכות כחג אסיף מכוונת אף היא ליציאה מהבית לשדה.
משמעותה של הישיבה בסוכה וסמליה מתבהרים אצל חז"ל .הסוכה מוגדרת
כדירת ארעי ,מבנה שהאדם בונה לעצמו אך אין בו יציבות ואינו יוצר חציצה מלאה
בין הפנים לחוץ .ההסבר המקראי
למעבר נעוץ בצורך לזכור את יציאת
תמיד אפשר לחזור
מצרים ,אך בהזדמנות זו המעבר
ולהתחיל מחדש ,וכדברי
לסוכה מאפשר יצירת קשר מחודש
חז”ל “ :שערי תשובה אינם
בין האדם והטבע .המגורים בסוכה
ננעלים לעולם” .מושג
מאפשרים שיבה אל ראשית הקיום
התרבותי ומשמשים תזכורת ביחס
הכפרה מתקשר ליכולת
למעמדו האמיתי ביקום .דווקא
שלנו לסלוח .יום הכיפורים
בחג האסיף ,בשעה שהאדם רואה
מאפשר לנו להעלות על
את שפעת היבול לפניו ולכאורה
נס יכולת זו ולטפח אותה
הוא בטוח מפני מחסור ,מזכירה לו
בקרב ילדינו
הסוכה כי אין לאדם יציבות בעולם,
כי גם התרבות המפותחת ביותר
אינה יותר מדירת ארעי .האדם ראוי שישמח ביכולתו לפתח את הקיום האנושי
אבל אל לה לשמחה זו להעבירו על הבנתו את מגבלותיו.
ניתן לראות בסוכה גם סמל העומד מנגד לתרבות המצרית שהקימה את ערי
המסכנות במצרים והפכה את בני האדם לעבדים .מול התרבות המצרית המסומלת
בערי מסכנות ,בעבדות ובשלטון ללא מְצרים ,מסומלת תרבות ישראל בסוכה
שמעידה על האמונה בסדר עולם אחר .השהות בסוכה אחת לשנה מזכירה לאדם
שאינו כל יכול ,את היציאה מעול שעבוד מצרים ,מתרבותה ,ואת מחויבותו לקיומה
של תרבות אחרת המעלה על נס את חירות האדם באשר הוא אדם.

˙ÂÓÎÁ ˙Â¯·ÁÓ

Ô·Ï ÏÂÁÎ ˙¯ˆÂ˙ ˙ÂÈ˙ÂÎÈ‡‰Â ˙ÂˆÏÓÂÓ‰

חדש°

‰·ÂÁ Ô‚ È„ÏÈÏ ˙Â„ÁÂÈÓ ˙Â¯·ÁÓ
·ÌÈÈ˙Â¯Á˙ ÌÈ¯ÈÁÓ
ı¯‡· ‰·È˙Î È¯È˘ÎÓÏ ˙ÂÈÂÁ‰ ÏÎ· ‰˘ÈÎ¯Ï ˙Â˙È ˙Â¯·ÁÓ‰
ÌÈÚÂ˘Ú˘‰ ¯ÙÎÂ ıÈ·¯˜ ˙Â˙˘¯· ÔÎÂ
ÂÏ˘ Ë¯ËÈ‡‰ ¯˙‡· Ì‚Â

∞π≠∑∂∂π≥∞µ ∫ÏË· ˙ÂÓÊ‰Â ÌÈË¯Ù
www.snbooks.co.il

רעיונות חג הסוכות בגן הילדים:
השמחה כיסוד מודע  -השמחה נחוצה ליחיד כמו לחברה וחשוב לתת לה ביטוי.
שמחה היא הרגשה של התגברות כוחות הנפש על מכשולים פנימיים או חיצוניים.
היא קשורה בהישגים שיש בהם סיפוק צרכים חיוניים ,סילוק סכנות ,הבטחת
רווחה ושלוה .להתגברות על המכשולים בהשגת המטרות יש חשיבות רבה ,וכגודל
הקושי שהיה צריך להתגבר עליו כן רבה השמחה.
ארבעת המינים  -אלה הם סמלי כוחות החיים ,וחג הסוכות הוא חג ההתגברות
על מכשולי החיים .בנוסף ,ארבעת המינים מייצגים את החברה הישראלית על
מרכיביה השונים ואת הצורך בכולם גם יחד במטרה לקיים חיי חברה תקינים .
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חג החנוכה

מדוע אנו חוגגים את חג החנוכה? האם
נועד החג להנציח את השחרור מעול
השלטון הזר? האם בא להזכיר לנו את
חנוכת המזבח או המנורה? ואולי מדובר
בנס פך השמן ,כפי שאנו מכירים? #
כמה נקודות למחשבה

מאת ד"ר דורית גד

מאי חנוכה?

רוב חגי ישראל מקורם בתורה ,ולכן הם נקראים "חגים מדאורייתא" (אורייתא:
תורה) .במרוצת הדורות נוספו עליהם חגים ומועדים שנתחדשו על ידי חכמי
ישראל לציון מאורעות ותמורות מהותיות בתולדות העם ,ולכן הם נקראים "חגים
מדרבנן" .חג החנוכה ,שנחוג במשך שמונה ימים החל בכ"ה כסלו עד ב' טבת ,נמנה
עם האחרונים ,והוא קשור באירועים ההיסטוריים של ימי הבית השני ,שהובילו
לניצחון היהודים ובראשם החשמונאים על מלכות בית סלווקוס (בני יוון) ,ששלטה
עליהם באותן שנים.

כיצד חוגגים?
חג החנוכה נמשך שמונה ימים ,וחובת החג באה לידי ביטוי בהדלקת נרות עם חשכה.
ההדלקה נעשית בהתאם להלכה שנפסקה כדעת בית הלל ,בסדר עולה :נר אחד ביום
הראשון ,שני נרות ביום השני ,וכך הלאה עד להדלקת שמונה נרות ביום השמיני.
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הדלקת הנרות במנורת החנוכה ,שזכתה בימינו בשם "חנוכייה" ,היא ביטוי סמלי
להדלקת מנורת שבעת הקנים שדלקה במקדש .המאורע שמציין החג נזכר בברכות
ובתפילות שנלוות להדלקת הנרות ובתפילת שמונה־עשרה ,בברכת "מודים"" :בימי
מתתיהו בן יוחנן כהן גדול חשמונאי ובניו ,כשעמדה מלכות יוון הרשעה על עמך
ישראל להשכיחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך .ואתה ברחמיך הרבים עמדת
להם בעת צרתם .רבת את ריבם ...ואחרי כן באו בניך לדביר ביתך ובנו את היכלך

וטיהרו את מקדשיך והדליקו נרות בחצות קודשך וקבעו שמונת ימי חנוכה אלו
להודות ולהלל לשמך הגדול".
על אלה נוספים מנהגי חג כגון :אכילת מאכלי חנוכה ,לביבות וסופגניות ,משחקי
חנוכה ,מתן מעות ומשחק בסביבונים ,ושירי חנוכה מיוחדים .כל מנהגי החג הם
בבחינת רשות ואינם נמנים על מצוות החג.

מה חוגגים?
חז"ל ,במסכת שבת פ"ב (כ"א) ,שואלים" :מאי חנוכה?"  -מדוע למעשה אנו חוגגים
את חג החנוכה?
כתשובה הם מספרים את סיפור נס פך השמן" .מאי חנוכה? דתנו רבנן בכ"ה
בכסלו יומי דחנוכה תמניא אינון דלא למספד בהון ודלא להתענות בהון,
שכשנכנסו יוונים להיכל טימאו כל השמנים שבהיכל ,וכשגברה מלכות בית
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חנוכה ,מתן מעות ומשחק בסביבונים ,ושירי חנוכה מיוחדים .כל מנהגי החג הם
בבחינת רשות ואינם נמנים על מצוות החג.

מה חוגגים?
חז"ל ,במסכת שבת פ"ב (כ"א) ,שואלים" :מאי חנוכה?"  -מדוע למעשה אנו חוגגים
את חג החנוכה?
כתשובה הם מספרים את סיפור נס פך השמן" .מאי חנוכה? דתנו רבנן בכ"ה
בכסלו יומי דחנוכה תמניא אינון דלא למספד בהון ודלא להתענות בהון,
שכשנכנסו יוונים להיכל טימאו כל השמנים שבהיכל ,וכשגברה מלכות בית
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חשמונאי וניצחום ,בדקו ולא מצאו אלא פך אחד של שמן שהיה מונח בחותמו
של כהן גדול ולא היה בו אלא להדליק יום אחד .נעשה בו נס והדליקו ממנו
שמונה ימים .לשנה אחרת קבעום ועשאום ימים טובים בהלל והודאה".
האומנם נס פך השמן הוא הסיבה לחגיגת חג החנוכה? אולי הוא ההסבר למשך
הזמן שאנו חוגגים את החג? ואם כך הוא הדבר ,האומנם הסיפור בגמרא נותן
הסבר מספק?
עיצובו של החג ,על מנהגיו וסמליו ,מעיד על קיומה של מחלוקת סמויה שמתלווה
אליו מראשיתו ,והסיפור שמובא בגמרא אודות נס פך השמן אינו מספק תשובה
חד משמעית .וכך השאלה "מאי חנוכה?" ניצבת על כנה והיא מתגלגלת לפתחם של
בני הדורות הבאים והולכים.
מדוע אנו חוגגים את חג החנוכה?
לא ניתן להסתפק רק
האם נועד החג להנציח את השחרור
בבחינת הנסיבות המיידיות
מעול השלטון הזר? האם נועד
הקשורות בחג  -קרי ,מרד
להזכיר את חנוכת המזבח? את
חנוכת המנורה? או אולי את נס פך
המקבים וטיהור המקדש.
השמן?
הבנה משמעותית מחייבת
המסרים השונים (ואף הסותרים),
את לימוד החג מתוך
שמסתתרים בחג החנוכה ,מעידים על
פרספקטיבה היסטורית
קיומו של ויכוח פנימי ועל מחלוקת
רחבת טווח ,הלוקחת
רעיונית ,שנמשכת מאז נקבע חג
בחשבון מאורעות ותהליכים החנוכה ועד היום הזה.

שהתרחשו בכל תקופת
הבית השני

היבטים היסטוריים

האזכור הקדום ביותר אודות חגיגת
חג החנוכה בכ"ה בכסלו וקביעת החג לדורות נמצא בספר מקבים ב (י ,ד-ט):
"וביום אשר טֻּמָא המקדש בידי נכרים ביום ההוא היה טִהּור המקדש ָּבעָ ְשרִים
ו ַ ֲחמִישִי בחודש ההוא ִכ ְסלֵו :ויחוגו את שמונת הימים בשמחה כחג הסוכות בזכרם
את רעותם לפני זמן מה בחג הסוכות בהרים ובמערות כחיות השדה .ועל כן בענפי
עץ עבות ובענפי הדר וב[כפות] תמרים בידיהם הודו לאשר הצליח בידם לטהר את
מכונו .ובדעת כולם נמנו וקבעו לכל עם היהודים לחג מדי שנה בשנה את הימים
האלה .כן היו הדברים בקץ אנטיוכוס המכונה אפיפנס".
בדומה לגמרא ,גם כאן הסיבה לקביעת חג החנוכה קשורה בטיהור המקדש
בירושלים ,אך אין כאן כל זכר לסיפור נס פך השמן .במקור זה ,חג החנוכה
משחזר את חג הסוכות שלא יכלו לחגוג בשל טומאת המקדש ,ומכאן נגזר מִשכו
 שמונה ימים .טיהור המקדש חל בשנת  164לפסה"נ ,שלוש שנים לאחר פרוץמרד החשמונאים .מאורע זה מסיים פרק זמן של שלוש שנים ,את תקופת הגזירות
שהוטלו על היהודים בידי המלך הסלווקי אנטיוכוס אפיפנס בשנת  167לפסה"נ.
מעתה אנו עדים לתהליך חדש ,שמביא לשינוי במעמדם של היהודים בארץ ישראל
 שחרור מעול הסלווקים ,עצמאות מדינית והקמת הממלכה החשמונאית (140לפסה"נ).
הניסיון להבין את הסיבות לכינונו של חג החנוכה לא רק בדורו אלא לדורות
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רבים ,על מכלול המשמעויות שצפונות בו ,מחייב עיון היסטורי דיאכרוני .לא ניתן
להסתפק רק בבחינת הנסיבות המיידיות הקשורות בחג  -קרי ,מרד המקבים
וטיהור המקדש .הבנה משמעותית מחייבת את לימוד החג מתוך פרספקטיבה
היסטורית רחבת טווח ,הלוקחת בחשבון מאורעות ותהליכים שהתרחשו בכל
תקופת הבית השני.
נקודת המוצא במסענו כרוכה בהכרת תהליכי הגיבוש שעבר העם היהודי בארצו
לאחר שיבת ציון ( 538לפסה"נ) ובמהלך התקופה הפרסית כולה .התחנה השנייה
חושפת את המאבק של העם היהודי בתרבות ההלניסטית ,שהפכה לתרבות
השלטת מאז שכבש אלכסנדר מוקדון את המזרח במאה הרביעית לפסה"נ.
בתחנה השלישית נסקור את השינויים שחלו בתקופה הרומית לאחר שהשתלטו
הרומים על ארץ ישראל בשלהי המאה הראשונה לפסה"נ ,הביאו לביטול הממלכה
החשמונאית ,ומאוחר יותר ,בשנת  70לסה"נ ,החריבו את המקדש השני .יתר על
כן ,הבנת השינויים שחלו באופן שבו אנו מתייחסים לחג החנוכה בימינו מחייבת
עצירה בתחנה נוספת ,רביעית במספר ,על מנת להתבונן בחג החנוכה לאור
התמורות ההיסטוריות שחלו בעת החדשה  -מועד הופעתה של התנועה הציונית
ולאור עובדת הקמתה של מדינת ישראל.

בתקופה הפרסית:
התגבשות הזהות היהודית
שיבת ציון בימי כורש מלך פרס מחדשת את היישוב היהודי ביהודה ,ובמהלך
שלטון פרס מתאפשר ליהודים לעצב את זהותם הדתית והלאומית סביב
בית המקדש השני בירושלים.

בתקופה ההלניסטית :המאבק על
הזהות היהודית וקוממיות ישראל -
הופעת חג חנוכה
השתלטות היוונים על המזרח בימי אלכסנדר מוקדון והקמת הממלכות
ההלניסטיות לאחר מותו ,מפגישות את תרבות ישראל עם התרבות ההלניסטית,
שמטמיעה בתוכה ,כתרבות כובשת ,את תרבויות המזרח .התרבות היהודית ,חדורה
בהכרת ערך עצמה ובערכי מוסר ודת ,לא התבטלה ולא ויתרה על עצמה נוכח
ההלניזם המתמשך .יחד עם זאת ,בקרב האצולה היהודית היו מי שדבקו בתרבות
ההלניסטית ,וגם זכו לתמיכת השלטון הסלווקי ,שביקש לזרז את ההתייוונות
ולבטל את דת ישראל באמצעות גזרות.
עובדות אלה הובילו למרד של שכבות רחבות בחברה היהודית ,שדבקו בעוצמה
רבה בתרבות הלאומית והצמיחו מתוכם מנהיגות שגילתה נכונות להילחם על
הזהות נגד שוחרי ההתייוונות.
החברה היהודית גילתה עוצמה פנימית מספקת ,הדפה את ניסיונות המלכות
הזרה לכפות שינוי תרבותי ויצאה למאבק גם בשדה הקרב .הצלחת המרד לא רק
ביטלה את הגזרות אלא גם הובילה להקמתה של מדינה יהודית עצמאית על פני
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חשמונאי וניצחום ,בדקו ולא מצאו אלא פך אחד של שמן שהיה מונח בחותמו
של כהן גדול ולא היה בו אלא להדליק יום אחד .נעשה בו נס והדליקו ממנו
שמונה ימים .לשנה אחרת קבעום ועשאום ימים טובים בהלל והודאה".
האומנם נס פך השמן הוא הסיבה לחגיגת חג החנוכה? אולי הוא ההסבר למשך
הזמן שאנו חוגגים את החג? ואם כך הוא הדבר ,האומנם הסיפור בגמרא נותן
הסבר מספק?
עיצובו של החג ,על מנהגיו וסמליו ,מעיד על קיומה של מחלוקת סמויה שמתלווה
אליו מראשיתו ,והסיפור שמובא בגמרא אודות נס פך השמן אינו מספק תשובה
חד משמעית .וכך השאלה "מאי חנוכה?" ניצבת על כנה והיא מתגלגלת לפתחם של
בני הדורות הבאים והולכים.
מדוע אנו חוגגים את חג החנוכה?
לא ניתן להסתפק רק
האם נועד החג להנציח את השחרור
בבחינת הנסיבות המיידיות
מעול השלטון הזר? האם נועד
הקשורות בחג  -קרי ,מרד
להזכיר את חנוכת המזבח? את
חנוכת המנורה? או אולי את נס פך
המקבים וטיהור המקדש.
השמן?
הבנה משמעותית מחייבת
המסרים השונים (ואף הסותרים),
את לימוד החג מתוך
שמסתתרים בחג החנוכה ,מעידים על
פרספקטיבה היסטורית
קיומו של ויכוח פנימי ועל מחלוקת
רחבת טווח ,הלוקחת
רעיונית ,שנמשכת מאז נקבע חג
בחשבון מאורעות ותהליכים החנוכה ועד היום הזה.

שהתרחשו בכל תקופת
הבית השני

היבטים היסטוריים

האזכור הקדום ביותר אודות חגיגת
חג החנוכה בכ"ה בכסלו וקביעת החג לדורות נמצא בספר מקבים ב (י ,ד-ט):
"וביום אשר טֻּמָא המקדש בידי נכרים ביום ההוא היה טִהּור המקדש ָּבעָ ְשרִים
ו ַ ֲחמִישִי בחודש ההוא ִכ ְסלֵו :ויחוגו את שמונת הימים בשמחה כחג הסוכות בזכרם
את רעותם לפני זמן מה בחג הסוכות בהרים ובמערות כחיות השדה .ועל כן בענפי
עץ עבות ובענפי הדר וב[כפות] תמרים בידיהם הודו לאשר הצליח בידם לטהר את
מכונו .ובדעת כולם נמנו וקבעו לכל עם היהודים לחג מדי שנה בשנה את הימים
האלה .כן היו הדברים בקץ אנטיוכוס המכונה אפיפנס".
בדומה לגמרא ,גם כאן הסיבה לקביעת חג החנוכה קשורה בטיהור המקדש
בירושלים ,אך אין כאן כל זכר לסיפור נס פך השמן .במקור זה ,חג החנוכה
משחזר את חג הסוכות שלא יכלו לחגוג בשל טומאת המקדש ,ומכאן נגזר מִשכו
 שמונה ימים .טיהור המקדש חל בשנת  164לפסה"נ ,שלוש שנים לאחר פרוץמרד החשמונאים .מאורע זה מסיים פרק זמן של שלוש שנים ,את תקופת הגזירות
שהוטלו על היהודים בידי המלך הסלווקי אנטיוכוס אפיפנס בשנת  167לפסה"נ.
מעתה אנו עדים לתהליך חדש ,שמביא לשינוי במעמדם של היהודים בארץ ישראל
 שחרור מעול הסלווקים ,עצמאות מדינית והקמת הממלכה החשמונאית (140לפסה"נ).
הניסיון להבין את הסיבות לכינונו של חג החנוכה לא רק בדורו אלא לדורות
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רבים ,על מכלול המשמעויות שצפונות בו ,מחייב עיון היסטורי דיאכרוני .לא ניתן
להסתפק רק בבחינת הנסיבות המיידיות הקשורות בחג  -קרי ,מרד המקבים
וטיהור המקדש .הבנה משמעותית מחייבת את לימוד החג מתוך פרספקטיבה
היסטורית רחבת טווח ,הלוקחת בחשבון מאורעות ותהליכים שהתרחשו בכל
תקופת הבית השני.
נקודת המוצא במסענו כרוכה בהכרת תהליכי הגיבוש שעבר העם היהודי בארצו
לאחר שיבת ציון ( 538לפסה"נ) ובמהלך התקופה הפרסית כולה .התחנה השנייה
חושפת את המאבק של העם היהודי בתרבות ההלניסטית ,שהפכה לתרבות
השלטת מאז שכבש אלכסנדר מוקדון את המזרח במאה הרביעית לפסה"נ.
בתחנה השלישית נסקור את השינויים שחלו בתקופה הרומית לאחר שהשתלטו
הרומים על ארץ ישראל בשלהי המאה הראשונה לפסה"נ ,הביאו לביטול הממלכה
החשמונאית ,ומאוחר יותר ,בשנת  70לסה"נ ,החריבו את המקדש השני .יתר על
כן ,הבנת השינויים שחלו באופן שבו אנו מתייחסים לחג החנוכה בימינו מחייבת
עצירה בתחנה נוספת ,רביעית במספר ,על מנת להתבונן בחג החנוכה לאור
התמורות ההיסטוריות שחלו בעת החדשה  -מועד הופעתה של התנועה הציונית
ולאור עובדת הקמתה של מדינת ישראל.

בתקופה הפרסית:
התגבשות הזהות היהודית
שיבת ציון בימי כורש מלך פרס מחדשת את היישוב היהודי ביהודה ,ובמהלך
שלטון פרס מתאפשר ליהודים לעצב את זהותם הדתית והלאומית סביב
בית המקדש השני בירושלים.

בתקופה ההלניסטית :המאבק על
הזהות היהודית וקוממיות ישראל -
הופעת חג חנוכה
השתלטות היוונים על המזרח בימי אלכסנדר מוקדון והקמת הממלכות
ההלניסטיות לאחר מותו ,מפגישות את תרבות ישראל עם התרבות ההלניסטית,
שמטמיעה בתוכה ,כתרבות כובשת ,את תרבויות המזרח .התרבות היהודית ,חדורה
בהכרת ערך עצמה ובערכי מוסר ודת ,לא התבטלה ולא ויתרה על עצמה נוכח
ההלניזם המתמשך .יחד עם זאת ,בקרב האצולה היהודית היו מי שדבקו בתרבות
ההלניסטית ,וגם זכו לתמיכת השלטון הסלווקי ,שביקש לזרז את ההתייוונות
ולבטל את דת ישראל באמצעות גזרות.
עובדות אלה הובילו למרד של שכבות רחבות בחברה היהודית ,שדבקו בעוצמה
רבה בתרבות הלאומית והצמיחו מתוכם מנהיגות שגילתה נכונות להילחם על
הזהות נגד שוחרי ההתייוונות.
החברה היהודית גילתה עוצמה פנימית מספקת ,הדפה את ניסיונות המלכות
הזרה לכפות שינוי תרבותי ויצאה למאבק גם בשדה הקרב .הצלחת המרד לא רק
ביטלה את הגזרות אלא גם הובילה להקמתה של מדינה יהודית עצמאית על פני
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רוב שטחה של ארץ ישראל  -המדינה החשמונאית .במסגרת המדינה החשמונאית
היהודית התעצמה השקפת העולם שראתה בדת ישראל המונותיאיסטית בסיס
לעולם עתידי ,צודק יותר וטוב יותר.

בתקופה הרומית :עמעום סיפור
הגבורה והמאבק אצל חז"ל -
הופעת סיפור נס פך השמן
הכיבוש הרומי הוביל לחיסולה של ממלכת החשמונאים ולעצמאות ישראל ,אך
הרעיונות והאמונה בדבר הייעוד שיש ליהודים ולאומה הישראלית לא נעלמו.
חג החנוכה ,שהפך חלק בלתי נפרד מלוח השנה היהודי בתקופה החשמונאית,
הזכיר מדי שנה ליהודים שחיו תחת עול השלטון הרומי את האפשרות הטמונה
בהתקוממות נגד כובש זר .ואכן ,במהלך השלטון הרומאי פרצו מדי כמה שנים
מרידות שעלו במחיר כבד והסתיימו בכישלונות ובאסונות :בשנת  70לספה"נ חרב
בית המקדש השני ,ובשנת  135לספה"נ ,בעקבות כישלון מרד בר־כוכבא ,מספר
ההרוגים הרקיע שחקים והיישוב היהודי בארץ ישראל נפגע אנושות.
ייתכן שהחלטתם של חז"ל להפוך את סיפור נס פך השמן לסיפור המכונן
של חג החנוכה נקבע ,באותם ימים קשים לישראל ,מתוך רצון להרגיע
את הלהט המרדני של היהודים .הנס עבר אז לקדמת החג ,וגבורת
המקבים והנכונות האנושית לפעול ולעשות מעשה הוצנעה .הסיפור,
הממעט במשמעות המרד ובהקמת המדינה החשמונאית בעקבותיו ,מעיד
על שינוי רעיוני מכוון .סיפור נס פך השמן היה לסיפור המכריע והמסופר
שליווה את עם ישראל במשך כל שנות הגלות ,וכך הממד הניסי של חג
החנוכה היה לעיקרו של החג.
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לנו ,פך שמן לא מצאנו ."...נראה שיש במילות השיר הזה ביטוי להשקפת העולם
הציונית החילונית בזיקתה למסורת הדתית :נס לא קרה לנו ,פועלנו ומעשינו הם
שהביאונו עד הלום .דחיית הגלות הובילה לדחיית התפיסות שנחשבו לגלותיות -
אין לחכות לנס ולחסדי שמים ,ואין לעם אלא לסמוך על כוחו הוא במלחמתו על
עצמאותו וחירותו.

הערה לשמות :מקבים/מכבים/חשמונאים
בתקופה החשמונאית ,עם הניצחונות וכינון המלוכה ,נכתבו בארץ ישראל ובתפוצה
היהודית במצרים (אלכסנדריה/קירני) ספרים שמתארים את המאבק על הקוממיות,
את עליית המשפחה החשמונאית לשלטון ואת הקמת מדינת החשמונאים .ספרים
אלה לא נשמרו בין הספרים המקודשים ביהדות (תנ"ך  -ספרות תלמודית ורבנית)
והם נמנים עם הספרים החיצוניים שנשתמרו על ידי הכנסייה הנוצרית ,שם הם
נמצאו בלשון היוונית העתיקה
כספרי מקבים.
נשאלת השאלה כיצד
השם מקבים לקוח כנראה מכינויו ללמד את חג החנוכה לאור
של יהודה המקבי ,בנו של מתתיהו.
מורכבותו .האם להשאיר
השם מקבי מקורו במקבת  -כלי
אותו במסגרת הסיפור
דמוי פטיש (ראו :שופטים ד' כ"א),
ונראה שיהודה זכה בכינוי זה בשל המסורתי על נס פך השמן,
או אולי רצוי לוותר על סיפור
השליטה במקבת.
השם מקבי היה ידוע גם במסורת הנס ולהביא בפני הילדים רק
היהודית ,אלא שבשלב מסוים החלו
את סיפור המאבק והמרד
לכותבו מ־כ־ב־י והפכו זאת לראשי
של החשמונאים?
תיבות :מי כמוך באלים יי'.
בעת החדשה תורגמו ספרי המקבים לעברית .המחקר החזיר אותם חזרה לארון
הספרים היהודי והם נקראים גם בשם חשמונאים.

בעת החדשה :התנועה הציונית חזרה
לאקטיביזם  -הקוממיות והמאבק

חג החנוכה בגן הילדים

השינוי בדרך שבה אנו תופסים את חג החנוכה התרחש עם הופעת התנועה
הציונית .זו ביקשה לעגן את חידוש עצמאות ישראל במסורות העבר .גבורת
המקבים וניצחונות החשמונאים ,שהובילו לקוממיות העם בארצו בימים ההם,
נקשרו לאירועי הזמן הזה .מהבחינה ההלכתית שמונת ימי החג נותרו "פנויים",
וכך התאפשר עיצובו של החג ברוח החשמונאים ומורשתם.
התנועה הציונית העלתה על נס את סיפורי הגבורה של החשמונאים ,סיפורים
שהוצנעו בספרות חז"ל .ההיבט הלאומי־מדיני זכה לביטוי עז במערכות החינוך,
ולהדלקת הנרות נוספו שירים שמזכירים את גבורת המקבים וקושרים גבורה זו
לימינו אנו" :שמע ,בימים ההם בזמן הזה ,מכבי מושיע ופודה ,ובימינו כל עם
ישראל יתאחד יקום וייגאל".
המשמעות הסמלית החדשה קיבלה ביטוי רב עוצמה בשירו המפורסם של זאב,
שנבחר כשיר המלווה את טקס הדלקת המשואות בהר הרצל בפתיחת חגיגות
העצמאות מדי שנה בשנה" :אנו נושאים לפידים בלילות אפלים ...נס לא קרה

פלורליזם רעיוני ופיתוח חשיבה חקרנית  -פעמים רבות נשאלת השאלה כיצד ללמד
את חג החנוכה לאור מורכבותו .האם להשאיר אותו במסגרת הסיפור המסורתי
על נס פך השמן ,או אולי רצוי לוותר על סיפור הנס ולהביא בפני הילדים רק את
סיפור המאבק והמרד של החשמונאים?
חג החנוכה מאגד בתוכו את שתי המסורות ומן הראוי לשלב בין המסורות ובין
הסיפורים ולהביא אותם בפני הילדים כפי שהם .היכולת לראות את חג החנוכה
כחג שמשקף מציאות מורכבת ,מציאות שמציגה את עצמה באופנים שונים ,תורמת
לפיתוח החשיבה החקרנית והסקרנות .בתהליך לימוד החג יש מקום להציג את
הסיפורים השונים ולבחון גם את מה שמצוי מעבר להם ,בין השיטין .יש לחשוף
את הרעיונות ,את תפיסות העולם והכוונות בכל אחת מהגרסאות ,כגון :אקטיביות
(מאבק) מול פסיביות (נס) ,בהתאם לשלבי ההתפתחות וליכולת ההכלה וההבנה
של הילדים .עם ילדי הגן הבוגרים ניתן להעמיק בחקר ולהעמיד את הגרסאות
השונות זו מול זו תוך בחינת תרומתן להבנת רעיונות החג .
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רוב שטחה של ארץ ישראל  -המדינה החשמונאית .במסגרת המדינה החשמונאית
היהודית התעצמה השקפת העולם שראתה בדת ישראל המונותיאיסטית בסיס
לעולם עתידי ,צודק יותר וטוב יותר.

בתקופה הרומית :עמעום סיפור
הגבורה והמאבק אצל חז"ל -
הופעת סיפור נס פך השמן
הכיבוש הרומי הוביל לחיסולה של ממלכת החשמונאים ולעצמאות ישראל ,אך
הרעיונות והאמונה בדבר הייעוד שיש ליהודים ולאומה הישראלית לא נעלמו.
חג החנוכה ,שהפך חלק בלתי נפרד מלוח השנה היהודי בתקופה החשמונאית,
הזכיר מדי שנה ליהודים שחיו תחת עול השלטון הרומי את האפשרות הטמונה
בהתקוממות נגד כובש זר .ואכן ,במהלך השלטון הרומאי פרצו מדי כמה שנים
מרידות שעלו במחיר כבד והסתיימו בכישלונות ובאסונות :בשנת  70לספה"נ חרב
בית המקדש השני ,ובשנת  135לספה"נ ,בעקבות כישלון מרד בר־כוכבא ,מספר
ההרוגים הרקיע שחקים והיישוב היהודי בארץ ישראל נפגע אנושות.
ייתכן שהחלטתם של חז"ל להפוך את סיפור נס פך השמן לסיפור המכונן
של חג החנוכה נקבע ,באותם ימים קשים לישראל ,מתוך רצון להרגיע
את הלהט המרדני של היהודים .הנס עבר אז לקדמת החג ,וגבורת
המקבים והנכונות האנושית לפעול ולעשות מעשה הוצנעה .הסיפור,
הממעט במשמעות המרד ובהקמת המדינה החשמונאית בעקבותיו ,מעיד
על שינוי רעיוני מכוון .סיפור נס פך השמן היה לסיפור המכריע והמסופר
שליווה את עם ישראל במשך כל שנות הגלות ,וכך הממד הניסי של חג
החנוכה היה לעיקרו של החג.
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לנו ,פך שמן לא מצאנו ."...נראה שיש במילות השיר הזה ביטוי להשקפת העולם
הציונית החילונית בזיקתה למסורת הדתית :נס לא קרה לנו ,פועלנו ומעשינו הם
שהביאונו עד הלום .דחיית הגלות הובילה לדחיית התפיסות שנחשבו לגלותיות -
אין לחכות לנס ולחסדי שמים ,ואין לעם אלא לסמוך על כוחו הוא במלחמתו על
עצמאותו וחירותו.

הערה לשמות :מקבים/מכבים/חשמונאים
בתקופה החשמונאית ,עם הניצחונות וכינון המלוכה ,נכתבו בארץ ישראל ובתפוצה
היהודית במצרים (אלכסנדריה/קירני) ספרים שמתארים את המאבק על הקוממיות,
את עליית המשפחה החשמונאית לשלטון ואת הקמת מדינת החשמונאים .ספרים
אלה לא נשמרו בין הספרים המקודשים ביהדות (תנ"ך  -ספרות תלמודית ורבנית)
והם נמנים עם הספרים החיצוניים שנשתמרו על ידי הכנסייה הנוצרית ,שם הם
נמצאו בלשון היוונית העתיקה
כספרי מקבים.
נשאלת השאלה כיצד
השם מקבים לקוח כנראה מכינויו ללמד את חג החנוכה לאור
של יהודה המקבי ,בנו של מתתיהו.
מורכבותו .האם להשאיר
השם מקבי מקורו במקבת  -כלי
אותו במסגרת הסיפור
דמוי פטיש (ראו :שופטים ד' כ"א),
ונראה שיהודה זכה בכינוי זה בשל המסורתי על נס פך השמן,
או אולי רצוי לוותר על סיפור
השליטה במקבת.
השם מקבי היה ידוע גם במסורת הנס ולהביא בפני הילדים רק
היהודית ,אלא שבשלב מסוים החלו
את סיפור המאבק והמרד
לכותבו מ־כ־ב־י והפכו זאת לראשי
של החשמונאים?
תיבות :מי כמוך באלים יי'.
בעת החדשה תורגמו ספרי המקבים לעברית .המחקר החזיר אותם חזרה לארון
הספרים היהודי והם נקראים גם בשם חשמונאים.

בעת החדשה :התנועה הציונית חזרה
לאקטיביזם  -הקוממיות והמאבק

חג החנוכה בגן הילדים

השינוי בדרך שבה אנו תופסים את חג החנוכה התרחש עם הופעת התנועה
הציונית .זו ביקשה לעגן את חידוש עצמאות ישראל במסורות העבר .גבורת
המקבים וניצחונות החשמונאים ,שהובילו לקוממיות העם בארצו בימים ההם,
נקשרו לאירועי הזמן הזה .מהבחינה ההלכתית שמונת ימי החג נותרו "פנויים",
וכך התאפשר עיצובו של החג ברוח החשמונאים ומורשתם.
התנועה הציונית העלתה על נס את סיפורי הגבורה של החשמונאים ,סיפורים
שהוצנעו בספרות חז"ל .ההיבט הלאומי־מדיני זכה לביטוי עז במערכות החינוך,
ולהדלקת הנרות נוספו שירים שמזכירים את גבורת המקבים וקושרים גבורה זו
לימינו אנו" :שמע ,בימים ההם בזמן הזה ,מכבי מושיע ופודה ,ובימינו כל עם
ישראל יתאחד יקום וייגאל".
המשמעות הסמלית החדשה קיבלה ביטוי רב עוצמה בשירו המפורסם של זאב,
שנבחר כשיר המלווה את טקס הדלקת המשואות בהר הרצל בפתיחת חגיגות
העצמאות מדי שנה בשנה" :אנו נושאים לפידים בלילות אפלים ...נס לא קרה

פלורליזם רעיוני ופיתוח חשיבה חקרנית  -פעמים רבות נשאלת השאלה כיצד ללמד
את חג החנוכה לאור מורכבותו .האם להשאיר אותו במסגרת הסיפור המסורתי
על נס פך השמן ,או אולי רצוי לוותר על סיפור הנס ולהביא בפני הילדים רק את
סיפור המאבק והמרד של החשמונאים?
חג החנוכה מאגד בתוכו את שתי המסורות ומן הראוי לשלב בין המסורות ובין
הסיפורים ולהביא אותם בפני הילדים כפי שהם .היכולת לראות את חג החנוכה
כחג שמשקף מציאות מורכבת ,מציאות שמציגה את עצמה באופנים שונים ,תורמת
לפיתוח החשיבה החקרנית והסקרנות .בתהליך לימוד החג יש מקום להציג את
הסיפורים השונים ולבחון גם את מה שמצוי מעבר להם ,בין השיטין .יש לחשוף
את הרעיונות ,את תפיסות העולם והכוונות בכל אחת מהגרסאות ,כגון :אקטיביות
(מאבק) מול פסיביות (נס) ,בהתאם לשלבי ההתפתחות וליכולת ההכלה וההבנה
של הילדים .עם ילדי הגן הבוגרים ניתן להעמיק בחקר ולהעמיד את הגרסאות
השונות זו מול זו תוך בחינת תרומתן להבנת רעיונות החג .
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חג הפסח

עיון ולימוד בהגדה של פסח מאפשרים לילדים
להתחבר למסורת הדורות ,תוך פיתוח יכולות
בתחום האוריינות בכלל ובתחום האוריינות
החזותית בפרט .אפשר  -וראוי  -ללמד את התכנים
באמצעות הטקסטים מתוך ההגדה ,ובייחוד נודעת
חשיבות ללימוד ארבע הקושיות ,שמהוות את
התפקיד המרכזי שניתן לילדים במהלך סדר הפסח

וכל המרבה
הרי זה

משובח
מאת ד"ר דורית גד
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חג הפסח הוא בראש ובראשונה חג שנועד לשמר בזיכרון האומה את המאורע
המכונן של יציאת מצרים ,שאיחד את בני ישראל והוביל אותם בדרכם הארוכה,
עד היותם לעם .השילוב בין "ׁשָמֹור ,אֶתֹ -חדֶׁש ָה ָאבִיב ,וְעָׂשִי ָת ּפֶסַח ,לַיהו ָה ֱא ֹלהֶיָך"
(דברים טז ,א) מלמד על הקשר בין המסורת ההיסטורית למסורת הקדומה של חג
טבע ,שהד פולחניו  -קורבן הפסח ,איסור החמץ ואכילת המצה  -מצוי בתיאור
המקראי וזוכה לפירוש לאומי־היסטורי מחודש.
החג נמנה עם שלושת הרגלים ונחוג במשך שבעה ימים החל בי"ד בחודש ניסן,
ככתובֵ " :אּלֶה מֹועֲדֵי י ְהו ָהִ ,מ ְקרָאֵי ֹקדֶׁשֲ ,אׁשֶרִּ -ת ְקרְאּו ֹאתָםּ ,בְמֹועֲדָםַּ .ב ֹחדֶׁש
ָהרִאׁשֹוןּ ,בְ ַארְ ָּבעָה עָׂשָר לַ ֹחדֶׁשּ--בֵין ָהעַרְ ָּבי ִםּ :פֶסַח ,לַיהו ָה" (ויקרא כג ,ד-ה).
חג הפסח מסמל את המהפך שחל במעמדם של בני ישראל ,שהפכו מעבדים לאומה
של בני חורין ,ולכן רואים את חודש ניסן כחודש הראשון במניין החודשים .חודש
זה מציין ראשיתו של זמן חדש ,היסטורי־ייעודי ,בשונה מחודש תשרי ,שבו חל ראש
השנה והוא מתייחס אל בריאת העולם ,עולם הטבע.
הבחנה נוספת מתקיימת במקרא בין ליל החג ,י"ד ניסן ,שהוא פסח לה' ,לבין חג
המצות ,שראשיתו אור ליום חמישה עשר בניסןֵ " .אּלֶה מֹועֲדֵי י ְהו ָהִ ,מ ְקרָאֵי ֹקדֶׁש,
ֲאׁשֶרִּ -ת ְקרְאּו ֹאתָםּ ,בְמֹועֲדָםַּ .ב ֹחדֶׁש ָהרִאׁשֹוןּ ,בְ ַארְ ָּבעָה עָׂשָר לַ ֹחדֶׁשּ--בֵין ָהעַרְ ָּבי ִם:
ּפֶסַח ,לַיהו ָהּ .ו ַב ֲח ִמּׁשָה עָׂשָר יֹום לַ ֹחדֶׁש ַהּז ֶה ,חַג ַהּמַּצֹות לַיהו ָהִׁ :שבְעַת יָמִים,
מַּצֹות ּתֹאכֵלּו" (ויקרא כג ,ד-ו) .הסקירה הקצרה הבאה מאפשרת התבוננות בחלק
מהטקסטים המקראיים ,והיא מעידה על השינויים שחלו בעיצובו של חג הפסח
במהלך הדורות  -אך ללא כל ספק ,ברור כי בתחילת התקופה המקראית נחוג
הפסח כחג זבח משפחתי ,ורק לאחר הקמת בית המקדש הראשון בירושלים נהגו
עולי הרגל לקיים את זבח הפסח בחצרות המקדש ולספר ביציאת מצרים.

עיצובו של חג הפסח לאחר חורבן הבית השני
העלייה לרגל עמדה במוקד החג גם בימי הבית השני ,ועיקר החג היה אכילת
קורבן הפסח במקדש וסיפור יציאת מצרים במהלך הסעודה .לאחר חורבן הבית
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השני ,בהיעדר מקדש ,לא ניתן היה לקיים את מצוות העלייה לרגל ,והחכמים,
מנהיגי הדור ,הבינו כי חובה עליהם לאפשר שינוי ולהציע אפיקים חדשים לקיום
פעילות דתית סדירה במהלך חגי ישראל .חכמי יבנה הבינו כי קיים קשר הדוק
בין יכולת עמידתה של האומה למידת אחדותה ואיחודה .מעשיהם באו לענות
לא רק על הצרכים המיידיים של בני דור החורבן אלא גם על קיום החג לדורות
רבים .הם התחייבו לעיצוב מחדש לא רק של צורת הפעילות
הדתית ,אלא גם של חלק מתכניה .בפתרונותיהם לבעיה הם
התבוננות בארבעת הבנים
קבעו דפוסים חדשים לעבודת ה' ,והתכנים והצורות שנקבעו
חושפת שלבי התפתחות
ביבנה משמשים במידה לא מבוטלת את עם ישראל עד ימינו.
פסיכולוגיים בתחנות השונות בימי רבן גמליאל חגי ישראל הופכים יותר ויותר לאירועים
בעלי משקל חינוכי ,והדוגמה המובהקת לכך היא חג הפסח.
המיוצגות על ידי ארבעת
כאמור ,בימי הבית עמדה במרכז החג הקרבת קורבן הפסח.
הבנים .בתחילה אנו דומים
כל שאר המעשים  -כמו הסעודה או אכילת מצה ומרור -
“למי שאינו יודע לשאול”,
נחשבו טפלים לקורבן .יתר על כן ,מלשון הפסוק "על מצות
אחר כך אנו דומים ל”תם”,
ומרורים יאכלוהו" (במדבר ט יא) אף ניתן היה ללמוד שמצות
אחר כך אנו דומים ל”רשע” ,ומרורים נאכלים רק כשיש קורבן .הדפוסים החדשים לליל
ורק לבסוף כולנו הופכים
הסדר ,שנקבעו באותם ימים ,הפכו לדרך החגיגה הלגיטימית
ל”חכמים”
והם מקובלים עד היום.
מתקופת יבנה ואילך הופך הגורם החינוכי לערך עליון ,ומצוות
"והגדת לבנך" עומדת במרכז הסדר .אכילת מצה ומרור שועבדה אף היא למגמה
החינוכית ,ומעתה נוספו לה ביאורים על הרקע ההיסטורי של יציאת מצרים.
גם הלכות ליל הסדר ,המצויות בפרק העשירי של מסכת פסחים ,מדגישות את
חשיבותו החינוכית של החג" :וכאן הבן שואל אביו ,ואם אין דעת בבן  -אביו
מלמדו :מה נשתנה הלילה הזה?" וכדומה.

סדר הפסח
"בכל דור ודור חייב אדם לראות עצמו כאילו הוא יצא ממצרים"
חז"ל הנהיגו שחגיגת הפסח תהא מושתת על שני יסודות :הסעודה והקריאה בהגדה,
וכך הדבר עד עצם היום הזה .במהלך הסדר שמקיימים בני ישראל למשפחותיהם,
בליל החג ניצבת על השולחן קערת הסדר על מרכיביה הסמליים ,והם אוכלים
מצות ,שותים ארבע כוסות וקוראים בהגדה של פסח .כך מקיימים את מצוות החג.
הסעודה:
תחושת השותפות של אוכלי הפסח ,כשהם עושים את סעודתם זכר ליציאת מצרים,
משמשת סמל וביטוי לתחושת הרציפות ההיסטורית ושותפות הגורל של הדורות,
ותחושה זו דבקה עד היום הזה בליל הסדר ,הנעשה כזכר לזבח פסח.
העובדה שהסעודה אינה כרוכה באכילה בלבד ,אלא גם בעשייה סמלית בעלת
משמעות ברורה ,באה לידי ביטוי באופן הישיבה ליד השולחן ובעריכת השולחן.
הסדר מחקה את סעודת האצולה היוונית בימי הבית השני ,את אופן התנהלותם
של בני המעלה ,כמו רוצה להודיע ברבים שכל ישראל הם בני מעלה .תחושת היחד
המשפחתית מחזקת את תחושת האחדות והביטחון ,בחינת שבת אחים גם יחד.
התנהלות הסעודה בהתאם לכללי טקס קבועים מעניקה לחג משמעות אישית
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וציבורית כאחת .עריכת שולחן הסדר יוצרת את התפאורה הנאותה ,ובהתאם
למנהג ,הסעודה נעשית בהידור תוך שימוש בכלים נאים.
מקום מרכזי בשולחן ניתן לקערת הסדר ,שכל כולה סמל ליציאת מצרים והיא
משמשת כאמצעי דידקטי שמאפשר לסועדים לעסוק בסיפור יציאת מצרים .קערת
הסדר מסמלת גם את תקופת השעבוד במצרים וגם את היציאה לחירות :את
תקופת השעבוד של בני ישראל במצרים ,שכללה עבודת פרך ,מסמלים המרור) חסה
וחזרת) והחרוסת) עיסה מפירות מתובלים המסמלת את הטיט ששימש לבנייה).
את יציאת מצרים והחירות מסמלים הזרוע ־ זכר לקורבן הפסח ,וביצה שלוקה
 זכר לקורבן חגיגה שהיו מקריבים בבית המקדש בחג הפסח .המצות הן סמלל"לחם העוני" שאכלו אבותינו ,בני ישראל ,במצרים ,כמו שמסופר בהגדה של פסח:
"הא לחמא ענייא די אכלו אבהתנא בארעא דמצרים" ,ובתרגום לעברית" :זה לחם
העוני שאכלו אבותינו בארץ מצרים".
ההגדה :עיון בהגדה מלמד שלפנינו קובץ של ברכות ,תפילות ,מדרשים ומזמורים,
אשר לוקטו מן המקרא ,המשנה והמדרש ,ועליהם נוספו בזמנים שונים סיפורים,
מזמורים ושירים.
ההגדה כוללת שני חלקים :הלל והגדה .הראשון ,עניינו דברי שבח על החירות
ויציאת מצרים; השני ,עוסק ב"סיפור" עצמו ,ביציאת מצרים.
ההגדה אינה משחזרת את סיפור יציאת מצרים ,היא אינה מציגה אותו כאילו
הוא מתרחש עכשיו ,וההנחה הבסיסית היא שהמשתתפים בסדר כבר מכירים את
הסיפור כפי שסופר בספר שמות ולפיכך אין מספרים על היציאה אלא עוסקים
ביציאה .כלומר ,למדים מן הסיפור הקדום על ההווה שבו אנו מצויים .מפיקים
לקחים לאור הסיפור הקדום לקראת הסיפור העתידי שנרמז בו.
קריאת ההגדה והשיחה הנלווית לקריאה בה מתקיימות בסגנון מסוים שקושר בין
עבר ,הווה ועתיד בסיועה של המסורת המגשרת ומקשרת בין הזמנים .ההגדה בנויה
כמדרש ,שהוא במשמעותו הראשונית ביותר מדרש כתובים  -מחקר הכתובים
והבנתם מחדש ,חיפוש אחר האמת המתחדשת.
בהגדה יש מדרשים אחדים שמחייבים שילוב בין דורי בין היושבים לסעודת הפסח
 דיאלוג בין הצעירים והמבוגרים .סקירה קצרה מגלה שלפנינו המחזה טקסיתשל שאלות ותשובות ,שכולן עוסקות במצוות התורה "להגיד" ,קרי ,לספר ביציאת
מצרים .הסיפור מסופר פעמים אחדות ובכל פעם מזווית שונה .פעם בעזרת השאלה
"מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות?" ופעם באמצעות ההרחבה "וכל המרבה
לספר ביציאת מצרים הרי זה משובח".
הצורך לספר את הסיפור באופנים שונים  -כיוון שבני האדם לומדים ומבינים
באופן שונה זה מזה  -בא לידי ביטוי במדרש "כנגד ארבעה בנים דיברה תורה".
ההגדה כולה מכוונת ללמידה מנקודת המבט ההיסטורית ,וכך מוביל הטקסט
את הקורא חזרה לראשית ימי היווסדה של האומה ,לפרשת התהוות העם מ"לך
לך" אל הירידה מצרימה; מן ההשתעבדות אל היציאה ממצרים וקריעת ים סוף.
ולסיום נאמר הפיוט "כמה מעלות טובות למקום עלינו".
הדגמה לעיון וקריאה :המדרש על ארבעת הבנים
"ברוך המקום ברוך הוא ברוך שנתן תורה לעמו ישראל ברוך הוא .כנגד ארבעה
בנים דיברה תורה( "...מתוך ההגדה)
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השני ,בהיעדר מקדש ,לא ניתן היה לקיים את מצוות העלייה לרגל ,והחכמים,
מנהיגי הדור ,הבינו כי חובה עליהם לאפשר שינוי ולהציע אפיקים חדשים לקיום
פעילות דתית סדירה במהלך חגי ישראל .חכמי יבנה הבינו כי קיים קשר הדוק
בין יכולת עמידתה של האומה למידת אחדותה ואיחודה .מעשיהם באו לענות
לא רק על הצרכים המיידיים של בני דור החורבן אלא גם על קיום החג לדורות
רבים .הם התחייבו לעיצוב מחדש לא רק של צורת הפעילות
הדתית ,אלא גם של חלק מתכניה .בפתרונותיהם לבעיה הם
התבוננות בארבעת הבנים
קבעו דפוסים חדשים לעבודת ה' ,והתכנים והצורות שנקבעו
חושפת שלבי התפתחות
ביבנה משמשים במידה לא מבוטלת את עם ישראל עד ימינו.
פסיכולוגיים בתחנות השונות בימי רבן גמליאל חגי ישראל הופכים יותר ויותר לאירועים
בעלי משקל חינוכי ,והדוגמה המובהקת לכך היא חג הפסח.
המיוצגות על ידי ארבעת
כאמור ,בימי הבית עמדה במרכז החג הקרבת קורבן הפסח.
הבנים .בתחילה אנו דומים
כל שאר המעשים  -כמו הסעודה או אכילת מצה ומרור -
“למי שאינו יודע לשאול”,
נחשבו טפלים לקורבן .יתר על כן ,מלשון הפסוק "על מצות
אחר כך אנו דומים ל”תם”,
ומרורים יאכלוהו" (במדבר ט יא) אף ניתן היה ללמוד שמצות
אחר כך אנו דומים ל”רשע” ,ומרורים נאכלים רק כשיש קורבן .הדפוסים החדשים לליל
ורק לבסוף כולנו הופכים
הסדר ,שנקבעו באותם ימים ,הפכו לדרך החגיגה הלגיטימית
ל”חכמים”
והם מקובלים עד היום.
מתקופת יבנה ואילך הופך הגורם החינוכי לערך עליון ,ומצוות
"והגדת לבנך" עומדת במרכז הסדר .אכילת מצה ומרור שועבדה אף היא למגמה
החינוכית ,ומעתה נוספו לה ביאורים על הרקע ההיסטורי של יציאת מצרים.
גם הלכות ליל הסדר ,המצויות בפרק העשירי של מסכת פסחים ,מדגישות את
חשיבותו החינוכית של החג" :וכאן הבן שואל אביו ,ואם אין דעת בבן  -אביו
מלמדו :מה נשתנה הלילה הזה?" וכדומה.

סדר הפסח
"בכל דור ודור חייב אדם לראות עצמו כאילו הוא יצא ממצרים"
חז"ל הנהיגו שחגיגת הפסח תהא מושתת על שני יסודות :הסעודה והקריאה בהגדה,
וכך הדבר עד עצם היום הזה .במהלך הסדר שמקיימים בני ישראל למשפחותיהם,
בליל החג ניצבת על השולחן קערת הסדר על מרכיביה הסמליים ,והם אוכלים
מצות ,שותים ארבע כוסות וקוראים בהגדה של פסח .כך מקיימים את מצוות החג.
הסעודה:
תחושת השותפות של אוכלי הפסח ,כשהם עושים את סעודתם זכר ליציאת מצרים,
משמשת סמל וביטוי לתחושת הרציפות ההיסטורית ושותפות הגורל של הדורות,
ותחושה זו דבקה עד היום הזה בליל הסדר ,הנעשה כזכר לזבח פסח.
העובדה שהסעודה אינה כרוכה באכילה בלבד ,אלא גם בעשייה סמלית בעלת
משמעות ברורה ,באה לידי ביטוי באופן הישיבה ליד השולחן ובעריכת השולחן.
הסדר מחקה את סעודת האצולה היוונית בימי הבית השני ,את אופן התנהלותם
של בני המעלה ,כמו רוצה להודיע ברבים שכל ישראל הם בני מעלה .תחושת היחד
המשפחתית מחזקת את תחושת האחדות והביטחון ,בחינת שבת אחים גם יחד.
התנהלות הסעודה בהתאם לכללי טקס קבועים מעניקה לחג משמעות אישית
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וציבורית כאחת .עריכת שולחן הסדר יוצרת את התפאורה הנאותה ,ובהתאם
למנהג ,הסעודה נעשית בהידור תוך שימוש בכלים נאים.
מקום מרכזי בשולחן ניתן לקערת הסדר ,שכל כולה סמל ליציאת מצרים והיא
משמשת כאמצעי דידקטי שמאפשר לסועדים לעסוק בסיפור יציאת מצרים .קערת
הסדר מסמלת גם את תקופת השעבוד במצרים וגם את היציאה לחירות :את
תקופת השעבוד של בני ישראל במצרים ,שכללה עבודת פרך ,מסמלים המרור) חסה
וחזרת) והחרוסת) עיסה מפירות מתובלים המסמלת את הטיט ששימש לבנייה).
את יציאת מצרים והחירות מסמלים הזרוע ־ זכר לקורבן הפסח ,וביצה שלוקה
 זכר לקורבן חגיגה שהיו מקריבים בבית המקדש בחג הפסח .המצות הן סמלל"לחם העוני" שאכלו אבותינו ,בני ישראל ,במצרים ,כמו שמסופר בהגדה של פסח:
"הא לחמא ענייא די אכלו אבהתנא בארעא דמצרים" ,ובתרגום לעברית" :זה לחם
העוני שאכלו אבותינו בארץ מצרים".
ההגדה :עיון בהגדה מלמד שלפנינו קובץ של ברכות ,תפילות ,מדרשים ומזמורים,
אשר לוקטו מן המקרא ,המשנה והמדרש ,ועליהם נוספו בזמנים שונים סיפורים,
מזמורים ושירים.
ההגדה כוללת שני חלקים :הלל והגדה .הראשון ,עניינו דברי שבח על החירות
ויציאת מצרים; השני ,עוסק ב"סיפור" עצמו ,ביציאת מצרים.
ההגדה אינה משחזרת את סיפור יציאת מצרים ,היא אינה מציגה אותו כאילו
הוא מתרחש עכשיו ,וההנחה הבסיסית היא שהמשתתפים בסדר כבר מכירים את
הסיפור כפי שסופר בספר שמות ולפיכך אין מספרים על היציאה אלא עוסקים
ביציאה .כלומר ,למדים מן הסיפור הקדום על ההווה שבו אנו מצויים .מפיקים
לקחים לאור הסיפור הקדום לקראת הסיפור העתידי שנרמז בו.
קריאת ההגדה והשיחה הנלווית לקריאה בה מתקיימות בסגנון מסוים שקושר בין
עבר ,הווה ועתיד בסיועה של המסורת המגשרת ומקשרת בין הזמנים .ההגדה בנויה
כמדרש ,שהוא במשמעותו הראשונית ביותר מדרש כתובים  -מחקר הכתובים
והבנתם מחדש ,חיפוש אחר האמת המתחדשת.
בהגדה יש מדרשים אחדים שמחייבים שילוב בין דורי בין היושבים לסעודת הפסח
 דיאלוג בין הצעירים והמבוגרים .סקירה קצרה מגלה שלפנינו המחזה טקסיתשל שאלות ותשובות ,שכולן עוסקות במצוות התורה "להגיד" ,קרי ,לספר ביציאת
מצרים .הסיפור מסופר פעמים אחדות ובכל פעם מזווית שונה .פעם בעזרת השאלה
"מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות?" ופעם באמצעות ההרחבה "וכל המרבה
לספר ביציאת מצרים הרי זה משובח".
הצורך לספר את הסיפור באופנים שונים  -כיוון שבני האדם לומדים ומבינים
באופן שונה זה מזה  -בא לידי ביטוי במדרש "כנגד ארבעה בנים דיברה תורה".
ההגדה כולה מכוונת ללמידה מנקודת המבט ההיסטורית ,וכך מוביל הטקסט
את הקורא חזרה לראשית ימי היווסדה של האומה ,לפרשת התהוות העם מ"לך
לך" אל הירידה מצרימה; מן ההשתעבדות אל היציאה ממצרים וקריעת ים סוף.
ולסיום נאמר הפיוט "כמה מעלות טובות למקום עלינו".
הדגמה לעיון וקריאה :המדרש על ארבעת הבנים
"ברוך המקום ברוך הוא ברוך שנתן תורה לעמו ישראל ברוך הוא .כנגד ארבעה
בנים דיברה תורה( "...מתוך ההגדה)
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"והיה כי-יאמרו אליכם בניכם :מה העבודה הזאת לכם? ואמרתם :זבח-פסח הוא
לה'( "...שמות יב כו-כז)
"והגדת לבנך ביום ההוא לאמור :בעבור זה עשה ה' לי בצאתי ממצרים" (שמות
יג ח)
"והיה כי-ישאלך בנך מחר לאמור :מה זאת? ואמרת אליו :בחוזק יד הוציאנו ה'
ממצרים מבית עבדים" (שמות יג יד)
"כי-ישאלך בנך מחר לאמור :מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה ה'
אלוהינו אתכם? ואמרת לבנך :עבדים היינו לפרעה במצרים( "...דברים ו כ).
ארבעת הפסוקים השונים\ שמזכירים שאלה או פנייה לבן/בנים ,הובילו לארבע
הגדרות שונות ביחס לטיבם של הבנים ,וכך יכלו חז"ל לומר לנו כי את סיפור
יציאת מצרים עלינו לספר לארבעתם ,ולכל אחד מהם בצורה שונה :חכם ,רשע ,תם
ושאינו יודע לשאול.
שאינו יודע לשאול " -את פתח לו"
המצווה לספר מוטלת על האב ,המחנך ,ועליו ליזום מצב שיאפשר את קיום
המצווה כראוי .על ידי האמירה המפורשת "בעבור זה עשה ה' לי בצאתי ממצרים"
(זה = סימני סעודת הפסח המוכנים לפני המסובים) ובהצבעה מפורשת על קערת
הפסח ,שהייתה אמורה לעורר את הבן לשאלה בעצמו ,מתעורר גם הבן שאינו יודע
לשאול לתהליך הלמידה בשולחן הסדר.
תם  -שאלתו" :מה זאת?"
לתם יש שתי תכונות ,האחת חיובית והאחת שלילית :תכונתו החיובית  -נותן אמון,
נוטה לקבל בהסכמה ובאהבה כל מה שנאמר לו על ידי הוריו .תכונתו השלילית -
איננו בעל מחשבה מבחינה וחקרנית.
ההשקפה החינוכית במדרש אומרת :לא הביקורת היא נקודת המוצא של הלימוד,
כי אם האמון שאדם נותן במחנכיו ,ורק על יסוד זה יש לפתח מחשבה מבחינה
וחוקרת.
התשובה לתם" :בחוזק יד הוציאנו ה' ממצרים מבית עבדים"" .חוזק היד"  -אלו
המופתים הגדולים החד־פעמיים שמייחדים את המאורע של יציאת מצרים.
באמצעות התיאור של אותם מופתים התם יכול להרגיש בייחודו של המאורע -
כלומר ,בייחודה של יציאת מצרים.
רשע  -שאלתו" :מה העבודה הזאת לכם?"
אף לו יש שתי תכונות ,חיובית ושלילית :תכונתו החיובית  -הוא מציג שאלה
מבחינה .ההסתייגות שלו כרוכה בתשומת לב לפרטים מיוחדים בסדר עבודת היום.
תכונתו השלילית  -מוציא את עצמו מן הכלל ,כופר בסמכות ההוראה הפונה אליו
דרך הוריו ומוריו .מערער את האמון הראשוני .יסוד העצמאות והביקורת הוא
היסוד הבולט ביותר בתכונת רוחו של הרשע.
התשובה לרשע" :בעבור זה עשה ה' לי בצאתי ממצרים ,לי ולא לו  -אילו היה שם,
לא היה נגאל" .הרשע שואל את השאלות כדי לדחות מעליו את החובות הכרוכות
בתשובות עליהן .התשובה לרשע נועדה להעמיד אותו על האופי ההרסני של דבריו
נגד המסורת .מי שיוצא מן הכלל נשאר בבדידותו ואינו זוכה לגמול.
חכם  -שאלתו" :מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה ה' אלוהינו?"
יש לו שתי תכונות חיוביות והוא משלב בין תכונתו החיובית של התם ותכונתו
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החיובית של הרשע .הוא נותן אמון בהוריו ,הם אלה שנושאים את מסורת הדורות
ויודעים את מה שהוא צריך לדעת .והוא מעמיד את עצמיותו ושואל שאלות
מבחינות שיקדמו את ידיעתו והבנתו .לדעת חז"ל ,שאלה עניינית היא שאלה
שהביקורתיות שבה מעוגנת באמון הקודם ומייחסת חשיבות וערך בלי להטיל
ספק בדבר הנלמד לגופו.
התשובה לחכם" :ואף אתה אמור לו כהלכות הפסח :אין מפטירין אחר הפסח
אפיקומן" .התשובה לבן החכם כוללת הרבה יותר ממה שנאמר בתורה .לפנינו
הלכה שאיננה מצויה בתורה שבכתב אלא בתורה שבעל פה ,ההולכת וגדלה על ידי
תלמידי חכמים .אלה שיש בהם את הצירוף של אמון ומשמעת מזה ונכונות והבנה
עצמית ומתחדשת מזה.
התבוננות נוספת בארבעת הבנים חושפת שלבי התפתחות
הסדר מחקה את סעודות
פסיכולוגיים בתחנות השונות המיוצגות על ידי ארבעת הבנים .האצולה היוונית בימי הבית
בתחילה אנו דומים "למי שאינו יודע לשאול" ,אחר כך אנו
השני ,כמו רוצה להודיע
דומים ל"תם" ,אחר כך אנו דומים ל"רשע" ,ורק לבסוף כולנו
ברבים שכל ישראל הם
הופכים ל"חכמים"" .ואפילו כולנו חכמים ,כולנו נבונים ,כולנו
בני מעלה; תחושת היחד
זקנים ,כולנו יודעים את התורה ,מצווה עלינו לספר ביציאת
מצרים ,וכל המרבה לספר ביציאת מצרים הרי זה משובח".
המשפחתית מחזקת את

מרעיונות חג הפסח בגן הילדים

תחושת האחדות והביטחון,
בחינת שבת אחים גם יחד;
התנהלות הסעודה
בהתאם לכללי טקס קבועים
מעניקה לחג משמעות
אישית וציבורית ,ועריכת
השולחן יוצרת את
התפאורה הנאותה

עיון ולימוד בהגדה של פסח מאפשרים לילדים להתחבר
למסורת הדורות ,תוך פיתוח יכולות בתחום האוריינות בכלל
ובתחום האוריינות החזותית בפרט.
מן הראוי שתוכני המדרשים בהגדה יילמדו באמצעות
הטקסטים מתוך ההגדה ,בהתאמה לגיל וליכולת הלמידה,
ובייחוד נודעת חשיבות ללימוד ארבע הקושיות שמהוות את
ה"תפקיד" המרכזי שניתן לילדים במהלך סדר הפסח .יש ללות
את הלימוד בהתבוננות מושכלת באיורים ובציורים בהגדות
השונות ,וכל המרבה הרי זה משובח.
קערת הפסח מהווה כלי דידקטי ממדרגה ראשונה ,ומאפשרת להביא את סיפור
החג בדרך יצירתית להפליא תוך הקניית כל שלבי הטקס של ליל הסדר .ניתן לבחון
קערות שונות ,ללמוד על קהילות ישראל לתפוצותיהן ,לעמוד על הדומה ולתת את
הדעת על השונה .הילדים עצמם יכולים לעצב קערות פסח אישיות בתום מסע
הלמידה.
שמותיו השונים של חג הפסח אף הם יכולים לשמש כר פורה לפעילות ענפה.
שמות החג מאפשרים לנו מרחבי עיון ויצירה מעבר להתמקדות בסיפור המקראי
ולהתייחסות לליל הסדר ולהגדה של פסח .חג האביב -מוציא אותנו למרחבי הטבע
תוך הבחנה בשינויי מזג האוויר ,בצמיחה ובפריחה .חג החירות  -מאפשר התבוננות
נוספת בסיפור יציאת מצרים תוך התמודדות עם מושגים כמו גורל וייעוד ,בחירה
ואחריות .חג המצות  -מעביר אותנו למרחב החקלאי :חריש ,זריעה וקציר ,ולעיבוד
תוצרים :טחינה ואפייה .חג הגאולה  -מחייב חשיבה על העתיד ועל עיצוב הרצוי
לעומת המצוי ,תוך הבחנה בין מציאות וחלום .
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"והיה כי-יאמרו אליכם בניכם :מה העבודה הזאת לכם? ואמרתם :זבח-פסח הוא
לה'( "...שמות יב כו-כז)
"והגדת לבנך ביום ההוא לאמור :בעבור זה עשה ה' לי בצאתי ממצרים" (שמות
יג ח)
"והיה כי-ישאלך בנך מחר לאמור :מה זאת? ואמרת אליו :בחוזק יד הוציאנו ה'
ממצרים מבית עבדים" (שמות יג יד)
"כי-ישאלך בנך מחר לאמור :מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה ה'
אלוהינו אתכם? ואמרת לבנך :עבדים היינו לפרעה במצרים( "...דברים ו כ).
ארבעת הפסוקים השונים\ שמזכירים שאלה או פנייה לבן/בנים ,הובילו לארבע
הגדרות שונות ביחס לטיבם של הבנים ,וכך יכלו חז"ל לומר לנו כי את סיפור
יציאת מצרים עלינו לספר לארבעתם ,ולכל אחד מהם בצורה שונה :חכם ,רשע ,תם
ושאינו יודע לשאול.
שאינו יודע לשאול " -את פתח לו"
המצווה לספר מוטלת על האב ,המחנך ,ועליו ליזום מצב שיאפשר את קיום
המצווה כראוי .על ידי האמירה המפורשת "בעבור זה עשה ה' לי בצאתי ממצרים"
(זה = סימני סעודת הפסח המוכנים לפני המסובים) ובהצבעה מפורשת על קערת
הפסח ,שהייתה אמורה לעורר את הבן לשאלה בעצמו ,מתעורר גם הבן שאינו יודע
לשאול לתהליך הלמידה בשולחן הסדר.
תם  -שאלתו" :מה זאת?"
לתם יש שתי תכונות ,האחת חיובית והאחת שלילית :תכונתו החיובית  -נותן אמון,
נוטה לקבל בהסכמה ובאהבה כל מה שנאמר לו על ידי הוריו .תכונתו השלילית -
איננו בעל מחשבה מבחינה וחקרנית.
ההשקפה החינוכית במדרש אומרת :לא הביקורת היא נקודת המוצא של הלימוד,
כי אם האמון שאדם נותן במחנכיו ,ורק על יסוד זה יש לפתח מחשבה מבחינה
וחוקרת.
התשובה לתם" :בחוזק יד הוציאנו ה' ממצרים מבית עבדים"" .חוזק היד"  -אלו
המופתים הגדולים החד־פעמיים שמייחדים את המאורע של יציאת מצרים.
באמצעות התיאור של אותם מופתים התם יכול להרגיש בייחודו של המאורע -
כלומר ,בייחודה של יציאת מצרים.
רשע  -שאלתו" :מה העבודה הזאת לכם?"
אף לו יש שתי תכונות ,חיובית ושלילית :תכונתו החיובית  -הוא מציג שאלה
מבחינה .ההסתייגות שלו כרוכה בתשומת לב לפרטים מיוחדים בסדר עבודת היום.
תכונתו השלילית  -מוציא את עצמו מן הכלל ,כופר בסמכות ההוראה הפונה אליו
דרך הוריו ומוריו .מערער את האמון הראשוני .יסוד העצמאות והביקורת הוא
היסוד הבולט ביותר בתכונת רוחו של הרשע.
התשובה לרשע" :בעבור זה עשה ה' לי בצאתי ממצרים ,לי ולא לו  -אילו היה שם,
לא היה נגאל" .הרשע שואל את השאלות כדי לדחות מעליו את החובות הכרוכות
בתשובות עליהן .התשובה לרשע נועדה להעמיד אותו על האופי ההרסני של דבריו
נגד המסורת .מי שיוצא מן הכלל נשאר בבדידותו ואינו זוכה לגמול.
חכם  -שאלתו" :מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה ה' אלוהינו?"
יש לו שתי תכונות חיוביות והוא משלב בין תכונתו החיובית של התם ותכונתו
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החיובית של הרשע .הוא נותן אמון בהוריו ,הם אלה שנושאים את מסורת הדורות
ויודעים את מה שהוא צריך לדעת .והוא מעמיד את עצמיותו ושואל שאלות
מבחינות שיקדמו את ידיעתו והבנתו .לדעת חז"ל ,שאלה עניינית היא שאלה
שהביקורתיות שבה מעוגנת באמון הקודם ומייחסת חשיבות וערך בלי להטיל
ספק בדבר הנלמד לגופו.
התשובה לחכם" :ואף אתה אמור לו כהלכות הפסח :אין מפטירין אחר הפסח
אפיקומן" .התשובה לבן החכם כוללת הרבה יותר ממה שנאמר בתורה .לפנינו
הלכה שאיננה מצויה בתורה שבכתב אלא בתורה שבעל פה ,ההולכת וגדלה על ידי
תלמידי חכמים .אלה שיש בהם את הצירוף של אמון ומשמעת מזה ונכונות והבנה
עצמית ומתחדשת מזה.
התבוננות נוספת בארבעת הבנים חושפת שלבי התפתחות
הסדר מחקה את סעודות
פסיכולוגיים בתחנות השונות המיוצגות על ידי ארבעת הבנים .האצולה היוונית בימי הבית
בתחילה אנו דומים "למי שאינו יודע לשאול" ,אחר כך אנו
השני ,כמו רוצה להודיע
דומים ל"תם" ,אחר כך אנו דומים ל"רשע" ,ורק לבסוף כולנו
ברבים שכל ישראל הם
הופכים ל"חכמים"" .ואפילו כולנו חכמים ,כולנו נבונים ,כולנו
בני מעלה; תחושת היחד
זקנים ,כולנו יודעים את התורה ,מצווה עלינו לספר ביציאת
מצרים ,וכל המרבה לספר ביציאת מצרים הרי זה משובח".
המשפחתית מחזקת את

מרעיונות חג הפסח בגן הילדים

תחושת האחדות והביטחון,
בחינת שבת אחים גם יחד;
התנהלות הסעודה
בהתאם לכללי טקס קבועים
מעניקה לחג משמעות
אישית וציבורית ,ועריכת
השולחן יוצרת את
התפאורה הנאותה

עיון ולימוד בהגדה של פסח מאפשרים לילדים להתחבר
למסורת הדורות ,תוך פיתוח יכולות בתחום האוריינות בכלל
ובתחום האוריינות החזותית בפרט.
מן הראוי שתוכני המדרשים בהגדה יילמדו באמצעות
הטקסטים מתוך ההגדה ,בהתאמה לגיל וליכולת הלמידה,
ובייחוד נודעת חשיבות ללימוד ארבע הקושיות שמהוות את
ה"תפקיד" המרכזי שניתן לילדים במהלך סדר הפסח .יש ללות
את הלימוד בהתבוננות מושכלת באיורים ובציורים בהגדות
השונות ,וכל המרבה הרי זה משובח.
קערת הפסח מהווה כלי דידקטי ממדרגה ראשונה ,ומאפשרת להביא את סיפור
החג בדרך יצירתית להפליא תוך הקניית כל שלבי הטקס של ליל הסדר .ניתן לבחון
קערות שונות ,ללמוד על קהילות ישראל לתפוצותיהן ,לעמוד על הדומה ולתת את
הדעת על השונה .הילדים עצמם יכולים לעצב קערות פסח אישיות בתום מסע
הלמידה.
שמותיו השונים של חג הפסח אף הם יכולים לשמש כר פורה לפעילות ענפה.
שמות החג מאפשרים לנו מרחבי עיון ויצירה מעבר להתמקדות בסיפור המקראי
ולהתייחסות לליל הסדר ולהגדה של פסח .חג האביב -מוציא אותנו למרחבי הטבע
תוך הבחנה בשינויי מזג האוויר ,בצמיחה ובפריחה .חג החירות  -מאפשר התבוננות
נוספת בסיפור יציאת מצרים תוך התמודדות עם מושגים כמו גורל וייעוד ,בחירה
ואחריות .חג המצות  -מעביר אותנו למרחב החקלאי :חריש ,זריעה וקציר ,ולעיבוד
תוצרים :טחינה ואפייה .חג הגאולה  -מחייב חשיבה על העתיד ועל עיצוב הרצוי
לעומת המצוי ,תוך הבחנה בין מציאות וחלום .
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חג השבועות

בהתאם לנאמר בתורה ,חג השבועות הוא חג
טבע .אולם ,בהיותו גם חג מתן תורה וחג
הביכורים ,הוא חופן בחובו רעיונות וסמלים
שנועדו לעצב את ערכיו וזהותו של העם ,וניתן
ללמד באמצעותו על ציפייה וסבלנות ,הודיה
ותרומה ,מוסר ודרך ארץ

טנא
של רעיונות
מאת ד"ר דורית גד

"חג השבועות" ,השני מבין שלושת חגי העלייה לרגל ,נחוג ביום ו' בסיוון ,בתום
מניין הימים שנמנו במהלך שבעת השבועות מאז הפסח ,ככתובִׁ " :שבְעָה ָׁשבֻעֹת
ִּת ְסּפָר-לְָך ֵמ ָהחֵל ֶחרְמֵׁש ַּב ָּקמָה ָּתחֵל לִ ְסּפֹר ִׁשבְעָה ָׁשב ֻעֹות .וְעָׂשִי ָת חַג ָׁשב ֻעֹות לַיהו ָה
ֱא ֹלהֶיָך ("...דברים ,טז :ט-י).
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התורה מציינת שחג השבועות הוא "יום הביכורים" ּ" -ובְיֹום ַהּבִּכּורִים ּבְ ַה ְקרִיבְכֶם
ִמנְחָה ֲחדָׁשָה לַיהו ָה ּבְ ָׁשב ֻ ֹעתֵיכֶם ִמ ְקרָאֹ -קדֶׁש י ִ ְהי ֶה לָכֶם ּכָלְ -מלֶאכֶת עֲ ֹבדָה לֹא
ַתעֲׂשּו" (במדבר ,כח :כו) .ההתייחסות אל חג השבועות כ"חג מתן תורה" התגבשה
רק לאחר חורבן הבית השני .חז"ל ,באמצעות מדרש הכתובים ,קשרו את יציאת
מצרים וימי "ספירת העומר" מזה ליום מתן התורה בהר סיני מזה ,תוך יצירת
הקשר בין האירועים והמועדים.
חג השבועות ,בהתאם לנאמר בתורה ,הוא חג טבע ,אולם בדומה לשאר חגי ישראל
הוא חופן בחובו רעיונות וסמלים ,תכליות ומטרות ,שנועדו לעצב את ערכיו וזהותו
של עם ישראל.

חג הביכורים
חג השבועות נחוג בתום ימי "ספירת העומר" ,אשר קושרים בין הפסח ,חג האביב,
לשבועות ,חג הביכורים" :וְחַג ָׁשבֻעֹת ַּתעֲׂשֶה לְָך ּבִּכּורֵי ְקצִיר ִחּטִים( "...שמות ,לד:
כב) .התורה מציינת את חג השבועות כחג שאותו יחגגו בני ישראל בשעה שיגיעו
ויחיו בארץ ישראלּ..." :דַּבֵר אֶלּ-בְנ ֵי י ִ ְׂשרָאֵל ו ְ ָא ַמרְ ָּת ֲאלֵהֶם ּכִיָ -תבֹאּו אֶלָ -ה ָארֶץ ֲאׁשֶר
ֲאנ ִי ֹנתֵן לָכֶם ּו ְק ַצרְּתֶם אֶתְ -קצִירָּה ו ַ ֲהבֵאתֶם אֶתֹ -עמֶר רֵאׁשִית ְקצִירְכֶם אֶלַ -ה ֹּכהֵן.......
ּו ְספַרְּתֶם לָכֶם ִמ ָּמחֳרַת ַה ַּׁשּבָת מִּיֹום ֲהבִי ֲאכֶם אֶתֹ -עמֶר ַהּתְנּופָה ֶׁשבַע ַׁשּבָתֹות ְּתמִימֹת
ִּת ְהי ֶינ ָה .עַד ִמ ָּמחֳרַת ַה ַּׁשּבָת ַה ְּׁשבִיעִת ִּת ְסּפְרּו ֲח ִמּׁשִים יֹום ו ְ ִה ְקרַבְּתֶם ִמנְחָה ֲחדָׁשָה
לַיהו ָה (ויקרא :כג ,י; טו-טז).
כאמור ,חג השבועות הוא השני במניין שלושת הרגלים ,שבהם נצטוו ישראל לבוא
למקדשׁ" .שָלֹוׁש ּפְעָמִים ַּב ָּׁשנ ָה יֵרָאֶה כָל-ז ְכּורְָך אֶתּ-פְנ ֵי י ְהו ָה ֱא ֹלהֶיָך ַּבּמָקֹום ֲאׁשֶר
יִבְחָר ּבְחַג ַהּמַּצֹות ּובְחַג ַה ָּׁשב ֻעֹות ּובְחַג ַהּס ֻּכֹות וְלֹא יֵרָאֶה אֶתּ-פְנ ֵי י ְהו ָה רֵיקָם"
(דברים ,טז :טז).
המשנה הותירה בידינו עדות על טקס העלאת הביכורים לירושלים בימי הבית
השני" .כיצד מעלין את הביכורים? ...הקרובים מביאים תאנים וענבים ,והרחוקים
מביאים גרוגרות וצמוקים .והשור הולך לפניהם ,וקרניו מצופות זהב ועטרה של זית
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חג השבועות

בהתאם לנאמר בתורה ,חג השבועות הוא חג
טבע .אולם ,בהיותו גם חג מתן תורה וחג
הביכורים ,הוא חופן בחובו רעיונות וסמלים
שנועדו לעצב את ערכיו וזהותו של העם ,וניתן
ללמד באמצעותו על ציפייה וסבלנות ,הודיה
ותרומה ,מוסר ודרך ארץ

טנא
של רעיונות
מאת ד"ר דורית גד

"חג השבועות" ,השני מבין שלושת חגי העלייה לרגל ,נחוג ביום ו' בסיוון ,בתום
מניין הימים שנמנו במהלך שבעת השבועות מאז הפסח ,ככתובִׁ " :שבְעָה ָׁשבֻעֹת
ִּת ְסּפָר-לְָך ֵמ ָהחֵל ֶחרְמֵׁש ַּב ָּקמָה ָּתחֵל לִ ְסּפֹר ִׁשבְעָה ָׁשב ֻעֹות .וְעָׂשִי ָת חַג ָׁשב ֻעֹות לַיהו ָה
ֱא ֹלהֶיָך ("...דברים ,טז :ט-י).
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התורה מציינת שחג השבועות הוא "יום הביכורים" ּ" -ובְיֹום ַהּבִּכּורִים ּבְ ַה ְקרִיבְכֶם
ִמנְחָה ֲחדָׁשָה לַיהו ָה ּבְ ָׁשב ֻ ֹעתֵיכֶם ִמ ְקרָאֹ -קדֶׁש י ִ ְהי ֶה לָכֶם ּכָלְ -מלֶאכֶת עֲ ֹבדָה לֹא
ַתעֲׂשּו" (במדבר ,כח :כו) .ההתייחסות אל חג השבועות כ"חג מתן תורה" התגבשה
רק לאחר חורבן הבית השני .חז"ל ,באמצעות מדרש הכתובים ,קשרו את יציאת
מצרים וימי "ספירת העומר" מזה ליום מתן התורה בהר סיני מזה ,תוך יצירת
הקשר בין האירועים והמועדים.
חג השבועות ,בהתאם לנאמר בתורה ,הוא חג טבע ,אולם בדומה לשאר חגי ישראל
הוא חופן בחובו רעיונות וסמלים ,תכליות ומטרות ,שנועדו לעצב את ערכיו וזהותו
של עם ישראל.

חג הביכורים
חג השבועות נחוג בתום ימי "ספירת העומר" ,אשר קושרים בין הפסח ,חג האביב,
לשבועות ,חג הביכורים" :וְחַג ָׁשבֻעֹת ַּתעֲׂשֶה לְָך ּבִּכּורֵי ְקצִיר ִחּטִים( "...שמות ,לד:
כב) .התורה מציינת את חג השבועות כחג שאותו יחגגו בני ישראל בשעה שיגיעו
ויחיו בארץ ישראלּ..." :דַּבֵר אֶלּ-בְנ ֵי י ִ ְׂשרָאֵל ו ְ ָא ַמרְ ָּת ֲאלֵהֶם ּכִיָ -תבֹאּו אֶלָ -ה ָארֶץ ֲאׁשֶר
ֲאנ ִי ֹנתֵן לָכֶם ּו ְק ַצרְּתֶם אֶתְ -קצִירָּה ו ַ ֲהבֵאתֶם אֶתֹ -עמֶר רֵאׁשִית ְקצִירְכֶם אֶלַ -ה ֹּכהֵן.......
ּו ְספַרְּתֶם לָכֶם ִמ ָּמחֳרַת ַה ַּׁשּבָת מִּיֹום ֲהבִי ֲאכֶם אֶתֹ -עמֶר ַהּתְנּופָה ֶׁשבַע ַׁשּבָתֹות ְּתמִימֹת
ִּת ְהי ֶינ ָה .עַד ִמ ָּמחֳרַת ַה ַּׁשּבָת ַה ְּׁשבִיעִת ִּת ְסּפְרּו ֲח ִמּׁשִים יֹום ו ְ ִה ְקרַבְּתֶם ִמנְחָה ֲחדָׁשָה
לַיהו ָה (ויקרא :כג ,י; טו-טז).
כאמור ,חג השבועות הוא השני במניין שלושת הרגלים ,שבהם נצטוו ישראל לבוא
למקדשׁ" .שָלֹוׁש ּפְעָמִים ַּב ָּׁשנ ָה יֵרָאֶה כָל-ז ְכּורְָך אֶתּ-פְנ ֵי י ְהו ָה ֱא ֹלהֶיָך ַּבּמָקֹום ֲאׁשֶר
יִבְחָר ּבְחַג ַהּמַּצֹות ּובְחַג ַה ָּׁשב ֻעֹות ּובְחַג ַהּס ֻּכֹות וְלֹא יֵרָאֶה אֶתּ-פְנ ֵי י ְהו ָה רֵיקָם"
(דברים ,טז :טז).
המשנה הותירה בידינו עדות על טקס העלאת הביכורים לירושלים בימי הבית
השני" .כיצד מעלין את הביכורים? ...הקרובים מביאים תאנים וענבים ,והרחוקים
מביאים גרוגרות וצמוקים .והשור הולך לפניהם ,וקרניו מצופות זהב ועטרה של זית
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בראשו .החליל מכה לפניהם ,עד שמגיעים קרוב לירושלים .הגיעו קרוב לירושלים,
שלחו לפניהם ,ועיטרו את ביכוריהם ...העשירים מביאים ביכוריהם בקלתות של
כסף ושל זהב ,והעניים מביאין אותם בסלי נצרים של ערבה קלופה ,והסלים
והביכורים ניתנים לכהנים .רבי שמעון בן ננס אומר :אין מעטרין את הביכורים,
חוץ משבעת המינים (בכורים פ"ג ,ב-ג; מ-ט).
"חג הביכורים" מצטייר כחג חקלאי מובהק ,שהפך 'מקרא קודש' בעבור עובדי
האדמה בארץ ישראל במסגרת הבאת הביכורים למקדשּ" .ובְיֹום ַהּבִּכּורִים
ּבְ ַה ְקרִיבְכֶם ִמנְחָה ֲחדָׁשָה לַיהו ָה ּבְ ָׁשב ֻ ֹעתֵיכֶם ִמ ְקרָאֹ -קדֶׁש י ִ ְהי ֶה לָכֶם ּכָלְ -מלֶאכֶת
עֲ ֹבדָה לֹא ַתעֲׂשּו" (במדבר ,כח :כו).
אולם ,מעבר להיבטיו החקלאיים,
במאה ה־ 16יסדו מקובלי
ומעבר להיותו אחד מחגי הטבע
צפת את “תיקון ליל
שנחגגו בידי בני אדם מאז ומעולם,
נועד חג הביכורים לשאת ולהנחיל
שבועות” ,מנהג שנוהגים בו
את זיכרון ההתנחלות בארץ ישראל,
עד עצם היום הזה .לימוד
התורה בלילה ,בשעת חצות ,תזכורת לנסיבות שהביאו את העם
לשבת על אדמתו:
שאז ,בהתאם לאמונה,
"ו ָהי ָה ּכִי-תָבֹוא אֶלָ -ה ָארֶץ ֲאׁשֶר י ְהו ָה
נפתחים הרקיעים ,הופך
ֱא ֹלהֶיָך ֹנתֵן לְָך נ ַ ֲחלָה ו ִירִ ְׁשּתָּה וְי ָ ַׁשבְ ָּת
לשעת התייחדות עם
ּבָּה .וְלָ ַק ְח ָּת ֵמרֵאׁשִית ּכָלּ-פְרִי ָה ֲאדָמָה
השכינה ,כאשר התורה
ֲאׁשֶר ָּתבִיא ֵמ ַארְצְָך ֲאׁשֶר י ְהו ָה
ֱא ֹלהֶיָך ֹנתֵן לְָך ו ְ ַׂש ְמ ָּת ַב ֶּטנ ֶא ו ְ ָהלַכְ ָּת
משמשת קשר בין עליונים
לתחתונים וסוללת את הדרך אֶלַ -הּמָקֹום ֲאׁשֶר יִבְחַר י ְהו ָה ֱא ֹלהֶיָך
לְ ַׁשּכֵן ׁשְמֹו ׁשָםּ .ובָא ָת אֶלַ -ה ֹּכהֵן
אל הגאולה
ֲאׁשֶר י ִ ְהי ֶה ַּבּיָמִים ָההֵם ו ְ ָא ַמרְ ָּת ֵאלָיו
ִהּגַדְּתִי הַּיֹום לַיהו ָה ֱא ֹלהֶיָך ּכִי-בָאתִי
אֶלָ -ה ָארֶץ ֲאׁשֶר נ ִ ְׁשּבַע י ְהו ָה לַ ֲא ֹבתֵינּו לָתֶת לָנּו .וְלָקַח ַה ֹּכהֵן ַה ֶּטנ ֶא ִמּיָדֶָך ו ְ ִהּנ ִיחֹו לִפְנ ֵי
ִמזְּבַח י ְהו ָה ֱא ֹלהֶיָך .וְעָנ ִי ָת ו ְ ָא ַמרְ ָּת לִפְנ ֵי י ְהו ָה ֱא ֹלהֶיָך ֲארַּמִי ֹאבֵד ָאבִי וַּיֵרֶד ִמצְרַיְמָה
וַּיָג ָר ׁשָם ִּב ְמתֵי ְמעָט וַיְהִיׁ-שָם לְגֹוי ּג ָדֹול עָצּום וָרָב .וַּיָרֵעּו ֹאתָנּו ַה ִּמצְרִים וַיְעַּנּונּו
וַּיִּתְנּו עָלֵינּו עֲ ֹבדָה ָקׁשָה .וַּנִצְעַק אֶל-י ְהו ָה ֱא ֹלהֵי ֲא ֹבתֵינּו וַּי ִ ְׁשמַע י ְהו ָה אֶתֹ -קלֵנּו וַּיַרְא
אֶת-עָנְי ֵנּו וְאֶת-עֲ ָמלֵנּו וְאֶת-לַ ֲחצֵנּו .וַּיֹו ִצאֵנּו י ְהו ָה ִמ ִּמצְרַי ִם ּבְי ָד ֲחזָקָה ּו ִבז ְ ֹרעַ נ ְטּוי ָה
ּובְ ֹמרָא ּגָדֹל ּובְאֹתֹות ּובְ ֹמפְתִים .וָי ְ ִבאֵנּו אֶלַ -הּמָקֹום ַהּז ֶה וַּיִּתֶן-לָנּו אֶתָ -ה ָארֶץ ַהּזֹאת
ֶארֶץ זָבַת ָחלָב ּודְבָׁש .וְעַּתָה ִהּנ ֵה ֵהבֵאתִי אֶת-רֵאׁשִית ּפְרִי ָה ֲאדָמָה ֲאׁשֶר-נ ָ ַתּתָה ּלִי
י ְהו ָה ו ְ ִהּנַחְּתֹו לִפְנ ֵי י ְהו ָה ֱא ֹלהֶיָך ו ְ ִה ְׁש ַּת ֲחו ִי ָת לִפְנ ֵי י ְהו ָה ֱא ֹלהֶיָך .ו ְ ָׂש ַמ ְח ָּת בְכָל-הַּטֹוב
ֲאׁשֶר נָתַן-לְָך י ְהו ָה ֱא ֹלהֶיָך ּולְבֵיתֶָך ַאּתָה ו ְ ַהּלֵו ִי ו ְ ַהּג ֵר ֲאׁשֶר ּבְ ִקרְּבֶָך" (דברים ,כו:א-
יא).
בנוסף להיותו טקס הודיה לא רק על פרי האדמה ,טקס הבאת הביכורים הוא גם
טקס שנועד לרענן ולשמר את הזיכרון ההיסטורי של עם ישראל.
מועד חגיגת חג השבועות מנוסח בתורה בנוסחים שונים .במקום אחד נאמר "תספרו
חמישים יום" ולעומתו "שבע שבתות תמימות תהיינה" .פרשנות הכתובים יצרה
ויכוח נוסף ,שהתנהל סביב כוונת המקרא באומרו "ממחרת השבת ,מיום הביאכם
את עומר התנופה" .השאלה שהתעוררה התייחסה למועד המדויק להתחלת מניין
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הימים והאם יש לחגוג את חג הביכורים כעבור ארבעים ותשעה ימים או כעבור
חמישים יום.
במהלך תקופת הבית השני הובילה סוגיה זו לוויכוחים מרים בין הפרושים
(החכמים) והצדוקים (בייתוסים) ,ופרשנות הכתובים היוותה בסיס למחלוקת
קשה ביניהם .הדים למחלוקת זו מצויים בברייתא שבתלמוד הבבלי" :מתמניא
ביה ועד סוף מועדא איתותב חגא דשבועיא דלא למספד .שהיו בייתוסין אומרים:
עצרת אחר השבת .ניטפל להם רבן יוחנן בן זכאי ואמר להם :שוטים ,מנין לכם?
ולא היה אדם שהיה משיבו ,חוץ מזקן אחד ,שהיה מפטפט כנגדו ואמר :משה
רבנו אוהב ישראל היה ויודע שעצרת יום אחד הוא ,עמד ותקנה אחר שבת ,כדי
שיהיו ישראל מתענגין שני ימים .קרא עליו מקרא זה" :אחד עשר יום מחורב דרך
הר שעיר" (דברים א :ב) ,ואם משה רבינו אוהב ישראל היה ,למה איחרן במדבר
ארבעים שנה? אמר לו :רבי ,כך אתה פוטרני? אמר לו :שוטה ,ולא תהא תורה שלמה
שלנו כשיחה בטלה שלכם? כתוב אחד אומר" :תספרו חמשים יום" (ויקרא כג :טז),
וכתוב אחד אומר" :שבע שבתות תמימות תהיינה" (ויקרא כג :טו) .הא כיצד? כאן
ביום טוב שחל להיות בשבת ,כאן ביו"ט שחל להיות באמצע השבת" (בבלי ,מנחות
סה ע"א־ע"ב).
תרגום וביאור :משמונה בו בניסן ועד סוף החג  -פסח -נתיישב חג השבועות (נתיישב
דינו) שלא להספיד בו (שבאותם ימים ניצחו החכמים את הבייתוסים־צדוקים).
שהיו הבייתוסים אומרים :עצרת (חג השבועות) אחר השבת (שנאמר" :ממחרת
השבת" ,ולדעתם הכוונה היא שחג השבועות יחול ממחרת השבת ,דהיינו תמיד
ביום ראשון בשבוע) .בפסוקים אותם מביא ריב"ז ,יש לכאורה סתירה .שהרי לפי
הפסוק הראשון יש לספור ימים ,ולפי הפסוק השני יש לספור שבועות  -ו"שבת
תמימה" הוא שבוע המתחיל ביום א’ ומסתיים בשבת .אולם הסתירה נפתרת
בכך שבאותן שנים שבהן חל חג הפסח באמצע השבוע מתקיים הפסוק "תספרו
חמישים יום" ,ובאותן השנים שבהן חל חג הפסח בשבת מתקיים הפסוק "שבע
שבתות תמימות".
יש להניח שהמחלוקות סביב שאלת המועד המדויק בו יש להביא את הביכורים
נבחנו גם לאור המשמעויות הסמנטיות שנרמזות בביטויים 'שבעת השבועות'
ו'חמישים יום' ומקשרות בינם לבין הרעיונות שמצויים ביום השבת ,בשמיטה
וביובל .רעיונות אלו מכוונים לתכלית שחרורו של עם ישראל ממצרים ולהגשמת
ייעודו האידיאלי להיות "ממלכת כוהנים וגוי קדוש" ,ואינם מסתפקים אך ורק
בהתנחלותם של בני ישראל כעם חופשי בארצו.

חג מתן תורה
המעבר מ"יום ביכורים" ל"חג מתן תורה" התרחש בעקבות חורבן הבית השני,
ומדרש הכתובים של ספר שמות הוביל את חז"ל לראות בשבעת השבועות שבין
פסח לשבועות את פרק הזמן שחלף מאז יצאו ישראל ממצרים עד שהתייצבו
למרגלות הר סיני לשם קבלת התורה.
" ַּב ֹחדֶׁש ַה ְּׁשלִיׁשִי לְצֵאת ּבְנ ֵי-י ִ ְׂשרָאֵל ֵמ ֶארֶץ ִמצְרָי ִם ּבַּיֹום ַהּז ֶה ּבָאּו ִמדְּבַר סִינ ָי ....וַּיַחֲנּו
ַּב ִּמדְּבָר וַּיִחַןׁ-שָם י ִ ְׂשרָאֵל נֶג ֶד ָההָרּ .ו ֹמׁשֶה עָלָה אֶלָ -ה ֱא ֹלהִים וַּי ִ ְקרָא ֵאלָיו י ְהו ָה מִן-
ָההָר  ....וַּיֹאמֶר י ְהו ָה אֶלֹ -מׁשֶה לְֵך אֶלָ -העָם ו ְ ִקּדַ ְׁשּתָם הַּיֹום ּו ָמחָר  ...וְהָיּו נ ְ ֹכנ ִים לַּיֹום
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בראשו .החליל מכה לפניהם ,עד שמגיעים קרוב לירושלים .הגיעו קרוב לירושלים,
שלחו לפניהם ,ועיטרו את ביכוריהם ...העשירים מביאים ביכוריהם בקלתות של
כסף ושל זהב ,והעניים מביאין אותם בסלי נצרים של ערבה קלופה ,והסלים
והביכורים ניתנים לכהנים .רבי שמעון בן ננס אומר :אין מעטרין את הביכורים,
חוץ משבעת המינים (בכורים פ"ג ,ב-ג; מ-ט).
"חג הביכורים" מצטייר כחג חקלאי מובהק ,שהפך 'מקרא קודש' בעבור עובדי
האדמה בארץ ישראל במסגרת הבאת הביכורים למקדשּ" .ובְיֹום ַהּבִּכּורִים
ּבְ ַה ְקרִיבְכֶם ִמנְחָה ֲחדָׁשָה לַיהו ָה ּבְ ָׁשב ֻ ֹעתֵיכֶם ִמ ְקרָאֹ -קדֶׁש י ִ ְהי ֶה לָכֶם ּכָלְ -מלֶאכֶת
עֲ ֹבדָה לֹא ַתעֲׂשּו" (במדבר ,כח :כו).
אולם ,מעבר להיבטיו החקלאיים,
במאה ה־ 16יסדו מקובלי
ומעבר להיותו אחד מחגי הטבע
צפת את “תיקון ליל
שנחגגו בידי בני אדם מאז ומעולם,
נועד חג הביכורים לשאת ולהנחיל
שבועות” ,מנהג שנוהגים בו
את זיכרון ההתנחלות בארץ ישראל,
עד עצם היום הזה .לימוד
התורה בלילה ,בשעת חצות ,תזכורת לנסיבות שהביאו את העם
לשבת על אדמתו:
שאז ,בהתאם לאמונה,
"ו ָהי ָה ּכִי-תָבֹוא אֶלָ -ה ָארֶץ ֲאׁשֶר י ְהו ָה
נפתחים הרקיעים ,הופך
ֱא ֹלהֶיָך ֹנתֵן לְָך נ ַ ֲחלָה ו ִירִ ְׁשּתָּה וְי ָ ַׁשבְ ָּת
לשעת התייחדות עם
ּבָּה .וְלָ ַק ְח ָּת ֵמרֵאׁשִית ּכָלּ-פְרִי ָה ֲאדָמָה
השכינה ,כאשר התורה
ֲאׁשֶר ָּתבִיא ֵמ ַארְצְָך ֲאׁשֶר י ְהו ָה
ֱא ֹלהֶיָך ֹנתֵן לְָך ו ְ ַׂש ְמ ָּת ַב ֶּטנ ֶא ו ְ ָהלַכְ ָּת
משמשת קשר בין עליונים
לתחתונים וסוללת את הדרך אֶלַ -הּמָקֹום ֲאׁשֶר יִבְחַר י ְהו ָה ֱא ֹלהֶיָך
לְ ַׁשּכֵן ׁשְמֹו ׁשָםּ .ובָא ָת אֶלַ -ה ֹּכהֵן
אל הגאולה
ֲאׁשֶר י ִ ְהי ֶה ַּבּיָמִים ָההֵם ו ְ ָא ַמרְ ָּת ֵאלָיו
ִהּגַדְּתִי הַּיֹום לַיהו ָה ֱא ֹלהֶיָך ּכִי-בָאתִי
אֶלָ -ה ָארֶץ ֲאׁשֶר נ ִ ְׁשּבַע י ְהו ָה לַ ֲא ֹבתֵינּו לָתֶת לָנּו .וְלָקַח ַה ֹּכהֵן ַה ֶּטנ ֶא ִמּיָדֶָך ו ְ ִהּנ ִיחֹו לִפְנ ֵי
ִמזְּבַח י ְהו ָה ֱא ֹלהֶיָך .וְעָנ ִי ָת ו ְ ָא ַמרְ ָּת לִפְנ ֵי י ְהו ָה ֱא ֹלהֶיָך ֲארַּמִי ֹאבֵד ָאבִי וַּיֵרֶד ִמצְרַיְמָה
וַּיָג ָר ׁשָם ִּב ְמתֵי ְמעָט וַיְהִיׁ-שָם לְגֹוי ּג ָדֹול עָצּום וָרָב .וַּיָרֵעּו ֹאתָנּו ַה ִּמצְרִים וַיְעַּנּונּו
וַּיִּתְנּו עָלֵינּו עֲ ֹבדָה ָקׁשָה .וַּנִצְעַק אֶל-י ְהו ָה ֱא ֹלהֵי ֲא ֹבתֵינּו וַּי ִ ְׁשמַע י ְהו ָה אֶתֹ -קלֵנּו וַּיַרְא
אֶת-עָנְי ֵנּו וְאֶת-עֲ ָמלֵנּו וְאֶת-לַ ֲחצֵנּו .וַּיֹו ִצאֵנּו י ְהו ָה ִמ ִּמצְרַי ִם ּבְי ָד ֲחזָקָה ּו ִבז ְ ֹרעַ נ ְטּוי ָה
ּובְ ֹמרָא ּגָדֹל ּובְאֹתֹות ּובְ ֹמפְתִים .וָי ְ ִבאֵנּו אֶלַ -הּמָקֹום ַהּז ֶה וַּיִּתֶן-לָנּו אֶתָ -ה ָארֶץ ַהּזֹאת
ֶארֶץ זָבַת ָחלָב ּודְבָׁש .וְעַּתָה ִהּנ ֵה ֵהבֵאתִי אֶת-רֵאׁשִית ּפְרִי ָה ֲאדָמָה ֲאׁשֶר-נ ָ ַתּתָה ּלִי
י ְהו ָה ו ְ ִהּנַחְּתֹו לִפְנ ֵי י ְהו ָה ֱא ֹלהֶיָך ו ְ ִה ְׁש ַּת ֲחו ִי ָת לִפְנ ֵי י ְהו ָה ֱא ֹלהֶיָך .ו ְ ָׂש ַמ ְח ָּת בְכָל-הַּטֹוב
ֲאׁשֶר נָתַן-לְָך י ְהו ָה ֱא ֹלהֶיָך ּולְבֵיתֶָך ַאּתָה ו ְ ַהּלֵו ִי ו ְ ַהּג ֵר ֲאׁשֶר ּבְ ִקרְּבֶָך" (דברים ,כו:א-
יא).
בנוסף להיותו טקס הודיה לא רק על פרי האדמה ,טקס הבאת הביכורים הוא גם
טקס שנועד לרענן ולשמר את הזיכרון ההיסטורי של עם ישראל.
מועד חגיגת חג השבועות מנוסח בתורה בנוסחים שונים .במקום אחד נאמר "תספרו
חמישים יום" ולעומתו "שבע שבתות תמימות תהיינה" .פרשנות הכתובים יצרה
ויכוח נוסף ,שהתנהל סביב כוונת המקרא באומרו "ממחרת השבת ,מיום הביאכם
את עומר התנופה" .השאלה שהתעוררה התייחסה למועד המדויק להתחלת מניין
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הימים והאם יש לחגוג את חג הביכורים כעבור ארבעים ותשעה ימים או כעבור
חמישים יום.
במהלך תקופת הבית השני הובילה סוגיה זו לוויכוחים מרים בין הפרושים
(החכמים) והצדוקים (בייתוסים) ,ופרשנות הכתובים היוותה בסיס למחלוקת
קשה ביניהם .הדים למחלוקת זו מצויים בברייתא שבתלמוד הבבלי" :מתמניא
ביה ועד סוף מועדא איתותב חגא דשבועיא דלא למספד .שהיו בייתוסין אומרים:
עצרת אחר השבת .ניטפל להם רבן יוחנן בן זכאי ואמר להם :שוטים ,מנין לכם?
ולא היה אדם שהיה משיבו ,חוץ מזקן אחד ,שהיה מפטפט כנגדו ואמר :משה
רבנו אוהב ישראל היה ויודע שעצרת יום אחד הוא ,עמד ותקנה אחר שבת ,כדי
שיהיו ישראל מתענגין שני ימים .קרא עליו מקרא זה" :אחד עשר יום מחורב דרך
הר שעיר" (דברים א :ב) ,ואם משה רבינו אוהב ישראל היה ,למה איחרן במדבר
ארבעים שנה? אמר לו :רבי ,כך אתה פוטרני? אמר לו :שוטה ,ולא תהא תורה שלמה
שלנו כשיחה בטלה שלכם? כתוב אחד אומר" :תספרו חמשים יום" (ויקרא כג :טז),
וכתוב אחד אומר" :שבע שבתות תמימות תהיינה" (ויקרא כג :טו) .הא כיצד? כאן
ביום טוב שחל להיות בשבת ,כאן ביו"ט שחל להיות באמצע השבת" (בבלי ,מנחות
סה ע"א־ע"ב).
תרגום וביאור :משמונה בו בניסן ועד סוף החג  -פסח -נתיישב חג השבועות (נתיישב
דינו) שלא להספיד בו (שבאותם ימים ניצחו החכמים את הבייתוסים־צדוקים).
שהיו הבייתוסים אומרים :עצרת (חג השבועות) אחר השבת (שנאמר" :ממחרת
השבת" ,ולדעתם הכוונה היא שחג השבועות יחול ממחרת השבת ,דהיינו תמיד
ביום ראשון בשבוע) .בפסוקים אותם מביא ריב"ז ,יש לכאורה סתירה .שהרי לפי
הפסוק הראשון יש לספור ימים ,ולפי הפסוק השני יש לספור שבועות  -ו"שבת
תמימה" הוא שבוע המתחיל ביום א’ ומסתיים בשבת .אולם הסתירה נפתרת
בכך שבאותן שנים שבהן חל חג הפסח באמצע השבוע מתקיים הפסוק "תספרו
חמישים יום" ,ובאותן השנים שבהן חל חג הפסח בשבת מתקיים הפסוק "שבע
שבתות תמימות".
יש להניח שהמחלוקות סביב שאלת המועד המדויק בו יש להביא את הביכורים
נבחנו גם לאור המשמעויות הסמנטיות שנרמזות בביטויים 'שבעת השבועות'
ו'חמישים יום' ומקשרות בינם לבין הרעיונות שמצויים ביום השבת ,בשמיטה
וביובל .רעיונות אלו מכוונים לתכלית שחרורו של עם ישראל ממצרים ולהגשמת
ייעודו האידיאלי להיות "ממלכת כוהנים וגוי קדוש" ,ואינם מסתפקים אך ורק
בהתנחלותם של בני ישראל כעם חופשי בארצו.

חג מתן תורה
המעבר מ"יום ביכורים" ל"חג מתן תורה" התרחש בעקבות חורבן הבית השני,
ומדרש הכתובים של ספר שמות הוביל את חז"ל לראות בשבעת השבועות שבין
פסח לשבועות את פרק הזמן שחלף מאז יצאו ישראל ממצרים עד שהתייצבו
למרגלות הר סיני לשם קבלת התורה.
" ַּב ֹחדֶׁש ַה ְּׁשלִיׁשִי לְצֵאת ּבְנ ֵי-י ִ ְׂשרָאֵל ֵמ ֶארֶץ ִמצְרָי ִם ּבַּיֹום ַהּז ֶה ּבָאּו ִמדְּבַר סִינ ָי ....וַּיַחֲנּו
ַּב ִּמדְּבָר וַּיִחַןׁ-שָם י ִ ְׂשרָאֵל נֶג ֶד ָההָרּ .ו ֹמׁשֶה עָלָה אֶלָ -ה ֱא ֹלהִים וַּי ִ ְקרָא ֵאלָיו י ְהו ָה מִן-
ָההָר  ....וַּיֹאמֶר י ְהו ָה אֶלֹ -מׁשֶה לְֵך אֶלָ -העָם ו ְ ִקּדַ ְׁשּתָם הַּיֹום ּו ָמחָר  ...וְהָיּו נ ְ ֹכנ ִים לַּיֹום
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ַה ְּׁשלִיׁשִי ּכִי ּבַּיֹום ַה ְּׁשלִׁשִי יֵרֵד י ְהו ָה לְעֵינ ֵי כָלָ -העָם עַל-הַר סִינ ָי....וַיְהִי בַּיֹום ַה ְּׁשלִיׁשִי
ׁשפָר ָחז ָק ְמאֹד  ...וַּיֹוצֵא ֹמׁשֶה
ִּב ְהיֹת ַה ֹּבקֶר וַיְהִי ֹקלֹת ּובְרָקִים וְעָנ ָן ּכָבֵד עַלָ -ההָר וְקֹל ֹ
אֶתָ -העָם לִ ְקרַאת ָה ֱא ֹלהִים מִןַ -ה ַּמ ֲחנ ֶה וַּי ִ ְתיַּצְבּו ּבְ ַת ְחּתִית ָההָר ....וַּיֵרֶד י ְהו ָה עַל-הַר
סִינ ַי אֶל-רֹאׁש ָההָר וַּי ִ ְקרָא י ְהו ָה לְ ֹמׁשֶה אֶל-רֹאׁש ָההָר וַּיַעַל ֹמׁשֶה"(שמות יט :א-כה).
היות שלא ציין המקרא מפורשות את מועדו של יום מתן תורה ,הוביל הדבר
למחלוקת בקרב החכמים  -כפי שאנו מוצאים בתלמוד הבבלי" :ת"ר :בששי בחודש
ניתנו עשרת הדיברות לישראל .רבי יוסי אומר :בשבעה בו .אמר רבא :דכולי עלמא
בר"ח אתו למדבר סיני ,כתיב הכא" :ביום הזה באו מדבר סיני" (שמות יט :א),
וכתיב התם" :החודש הזה לכם ראש
חודשים" (שם ,יב :ב) .מה להלן ר"ח
תפיסת חג הביכורים כחג
אף כאן ר"ח .ודכולי עלמא בשבת
טבע חקלאי התחזקה
ניתנה תורה לישראל .כתיב הכא:
ביותר מאז ראשית הציונות" .זכור את יום השבת לקדשו" (שם,
טקס הבאת ביכורים עוצב
כ :ח) ,וכתיב התם" :ויאמר משה אל
מחדש ,במיוחד בהתיישבות
העם זכור את היום הזה" (שם ,יג :ג).
מה להלן בעיצומו של יום אף כאן
העובדת ,ושילובו בגן
הילדים מאפשר יצירת קשר בעיצומו של יום" (שבת ,פו ע"ב).
מדרש הכתובים הוביל להכרעה,
משמעותי בין הילד ובין
ונקבע שיום מתן תורה התרחש
ארץ ישראל ,מסורת העם
"בששי בחודש" ,קרי ו' בסיוון ,הוא
ותרבות האומה מאז
המועד שבו חוגגים את חג השבועות.
המקרא ועד ימינו
המשמעות החדשה שנוספה לחג
השבועות כ"חג מתן תורה" התחייבה
מהמציאות ההיסטורית שלאחר החורבן ומתוך רצון לשמר את החג בנסיבות
החדשות שנוצרו .בהיעדר מקדש חדלה העלייה לרגל ופסקה הבאת הביכורים
והחלפת שְני הלחם לפני ארון הקודש .חג השבועות היה לחג של זיכרון ,שבו הקשר
לארץ ישראל מתקיים באמצעות לימוד התורה.
ציון זמן "מתן תורה" בחג השבועות לא הוביל להתקנת מצוות מיוחדות בשל
העובדה שכל מצוות החג היו למעשה "מצוות התלויות בארץ"  -בארץ ישראל  -ולא
ניתן היה להעמיד מצוות חלופיות על פניהן.
עיצובו של חג השבועות כ"זמן מתן תורה" מצא את ביטויו במסגרת תפילות היום.
חז"ל התקינו את הקריאה במגילת רות ,שקריאתה היא חלק מתפילת חג השבועות
והיא מעבירה את הקוראים בדמיונם אל נופי ארץ ישראל .בנוסף ,אל התפילה
המקדשת יום זה צורפה האמירה "שבועות ,זמן מתן תורתנו" ,ופרקי הקריאה
בתורה עוסקים במעמד הר סיני ובהקרבת הקורבנות המיוחדים לשבועות (שמות
יט  -כ ; במדבר כח :כו-ל) .ההפטרה היא מספר יחזקאל (פרק א; ג:יב) ועניינה מראה
"המרכבה" ,נושא שנבחר בהתאמה ל"זמן מתן תורה" .בימי הביניים המוקדמים
נוסף למעמד הקריאה בתורה פיוט מיוחד בשפה הארמית בשם "אקדמות" ,שמדבר
בחשיבות מעמד "מתן תורה" ובחירת ישראל .במאה ה־ 16יסדו מקובלי צפת את
"תיקון ליל שבועות" ,מנהג שנוהגים בו עד עצם היום הזה .לימוד התורה בלילה,
בשעת חצות ,שאז ,בהתאם לאמונה ,נפתחים הרקיעים ,הופך לשעת התייחדות עם
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השכינה ,כאשר התורה משמשת קשר בין עליונים לתחתונים וסוללת את הדרך
אל הגאולה.
מגילת רות :בהתאם למסורת מאז ימי בית שני שולבה קריאת מגילת רות בתפילת
חג השבועות.
עלילת המגילה מתרחשת בימי קציר החיטים ,ימי חג השבועות ,בשעה שנעמי ורות
שבות לבית לחם שביהודה לאחר שהייה ממושכת במואב .רות המואבייה ,ששכלה
את בעלה שעזב עם משפחתו את עירו בית לחם שביהודה ,מגלה נאמנות לחמותה
נעמי ושבה עמה לבית לחם.
סיפורם של בני משפחת אלימלך ,שירדו מהארץ בעתות רעב ,ושובן של האלמנות
נעמי ורות בחוסר כל מהווה רקע להעלאת יתרונות הישיבה והחיים בארץ ישראל.
בסיפור שזורות המצוות התלויות בארץ ,לקט ,שכחה ופאה ,וניתן להבין ששמירתן
הופכת את הארץ לארץ זבת חלב ודבש .פרשת התוודעותה של רות לבועז בגורן
ונישואיה לו משלימים את תהליך הצטרפותה של רות לעם ישראל ומעצימים את
התחושה שהעולם בחסד ייבנה .מעשה החסד של רות ,שלא נטשה את נעמי חמותה
הערירית והמבוגרת ,מוביל למעשה החסד של בועז ,שגואל את רות ,והתיקון של
המעוות בא באמצעות הצאצא המשותף ,בנם עובד ,שיביא לעולם את דוד שנועד
להקים ולקיים את מלכות ישראל.

רעיונות חג השבועות בגן הילדים
חג השבועות:
ציפייה וסבלנות  -ספירת השבועות ומניין הימים שבין חג הפסח לחג השבועות
מאפשרים לפתח אצל הילד יכולות ציפייה וסבלנות .לשם כך יש להכין את לוח
"ספירת העומר" ולעקוב באמצעותו אחר הימים החולפים .השיבולים המתוספות
ללוח מדי יום ביומו ימחישו את המעבר בין המועדים השונים ויהוו רקע לבחינת
הקשר ביניהם .הוספת השיבולים בלוח בידי הילדים מאפשרת שיתוף בהווי
ותורמת ליצירת אווירת חג בין כותלי הגן תוך כדי קישור בין החג לעונה החקלאית
 בין חג השבועות לעת הקציר.חג הביכורים:
הודיה ותרומה ־ תפיסת חג הביכורים כחג טבע חקלאי התחזקה ביותר מאז
ראשית הציונות .טקס הבאת ביכורים עוצב מחדש ,במיוחד בהתיישבות העובדת,
ושילובו בגן הילדים מאפשר יצירת קשר משמעותי בין הילד ובין ארץ ישראל,
מסורת העם ותרבות האומה מאז המקרא ועד ימינו.
חג מתן תורה:
מוסר ודרך ארץ  -התורה ניתנה לעם ישראל על מנת להשתית את החיים בארצו
על חיי מוסר ודרך ארץ .העיון במצוות התלויות בארץ ,שנדרשות מהעם ,כגון לקט,
שכחה ופאה ,ממחיש לילד את הצורך בעזרה לזולת ,לאחר ,לחלש .הוא מאפשר
דיון בערכי הנתינה והערבות ההדדית.
מגילת רות:
חסד וגמול־ קריאת מגילת רות בגן הילדים (כסיפור מעובד המשלב פסוקים
נבחרים) מאפשרת להציג את ערכי החסד והגמול ומקומם בחיינו ,הן ברמה
האישית והן ברמה החברתית .
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ַה ְּׁשלִיׁשִי ּכִי ּבַּיֹום ַה ְּׁשלִׁשִי יֵרֵד י ְהו ָה לְעֵינ ֵי כָלָ -העָם עַל-הַר סִינ ָי....וַיְהִי בַּיֹום ַה ְּׁשלִיׁשִי
ׁשפָר ָחז ָק ְמאֹד  ...וַּיֹוצֵא ֹמׁשֶה
ִּב ְהיֹת ַה ֹּבקֶר וַיְהִי ֹקלֹת ּובְרָקִים וְעָנ ָן ּכָבֵד עַלָ -ההָר וְקֹל ֹ
אֶתָ -העָם לִ ְקרַאת ָה ֱא ֹלהִים מִןַ -ה ַּמ ֲחנ ֶה וַּי ִ ְתיַּצְבּו ּבְ ַת ְחּתִית ָההָר ....וַּיֵרֶד י ְהו ָה עַל-הַר
סִינ ַי אֶל-רֹאׁש ָההָר וַּי ִ ְקרָא י ְהו ָה לְ ֹמׁשֶה אֶל-רֹאׁש ָההָר וַּיַעַל ֹמׁשֶה"(שמות יט :א-כה).
היות שלא ציין המקרא מפורשות את מועדו של יום מתן תורה ,הוביל הדבר
למחלוקת בקרב החכמים  -כפי שאנו מוצאים בתלמוד הבבלי" :ת"ר :בששי בחודש
ניתנו עשרת הדיברות לישראל .רבי יוסי אומר :בשבעה בו .אמר רבא :דכולי עלמא
בר"ח אתו למדבר סיני ,כתיב הכא" :ביום הזה באו מדבר סיני" (שמות יט :א),
וכתיב התם" :החודש הזה לכם ראש
חודשים" (שם ,יב :ב) .מה להלן ר"ח
תפיסת חג הביכורים כחג
אף כאן ר"ח .ודכולי עלמא בשבת
טבע חקלאי התחזקה
ניתנה תורה לישראל .כתיב הכא:
ביותר מאז ראשית הציונות" .זכור את יום השבת לקדשו" (שם,
טקס הבאת ביכורים עוצב
כ :ח) ,וכתיב התם" :ויאמר משה אל
מחדש ,במיוחד בהתיישבות
העם זכור את היום הזה" (שם ,יג :ג).
מה להלן בעיצומו של יום אף כאן
העובדת ,ושילובו בגן
הילדים מאפשר יצירת קשר בעיצומו של יום" (שבת ,פו ע"ב).
מדרש הכתובים הוביל להכרעה,
משמעותי בין הילד ובין
ונקבע שיום מתן תורה התרחש
ארץ ישראל ,מסורת העם
"בששי בחודש" ,קרי ו' בסיוון ,הוא
ותרבות האומה מאז
המועד שבו חוגגים את חג השבועות.
המקרא ועד ימינו
המשמעות החדשה שנוספה לחג
השבועות כ"חג מתן תורה" התחייבה
מהמציאות ההיסטורית שלאחר החורבן ומתוך רצון לשמר את החג בנסיבות
החדשות שנוצרו .בהיעדר מקדש חדלה העלייה לרגל ופסקה הבאת הביכורים
והחלפת שְני הלחם לפני ארון הקודש .חג השבועות היה לחג של זיכרון ,שבו הקשר
לארץ ישראל מתקיים באמצעות לימוד התורה.
ציון זמן "מתן תורה" בחג השבועות לא הוביל להתקנת מצוות מיוחדות בשל
העובדה שכל מצוות החג היו למעשה "מצוות התלויות בארץ"  -בארץ ישראל  -ולא
ניתן היה להעמיד מצוות חלופיות על פניהן.
עיצובו של חג השבועות כ"זמן מתן תורה" מצא את ביטויו במסגרת תפילות היום.
חז"ל התקינו את הקריאה במגילת רות ,שקריאתה היא חלק מתפילת חג השבועות
והיא מעבירה את הקוראים בדמיונם אל נופי ארץ ישראל .בנוסף ,אל התפילה
המקדשת יום זה צורפה האמירה "שבועות ,זמן מתן תורתנו" ,ופרקי הקריאה
בתורה עוסקים במעמד הר סיני ובהקרבת הקורבנות המיוחדים לשבועות (שמות
יט  -כ ; במדבר כח :כו-ל) .ההפטרה היא מספר יחזקאל (פרק א; ג:יב) ועניינה מראה
"המרכבה" ,נושא שנבחר בהתאמה ל"זמן מתן תורה" .בימי הביניים המוקדמים
נוסף למעמד הקריאה בתורה פיוט מיוחד בשפה הארמית בשם "אקדמות" ,שמדבר
בחשיבות מעמד "מתן תורה" ובחירת ישראל .במאה ה־ 16יסדו מקובלי צפת את
"תיקון ליל שבועות" ,מנהג שנוהגים בו עד עצם היום הזה .לימוד התורה בלילה,
בשעת חצות ,שאז ,בהתאם לאמונה ,נפתחים הרקיעים ,הופך לשעת התייחדות עם
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השכינה ,כאשר התורה משמשת קשר בין עליונים לתחתונים וסוללת את הדרך
אל הגאולה.
מגילת רות :בהתאם למסורת מאז ימי בית שני שולבה קריאת מגילת רות בתפילת
חג השבועות.
עלילת המגילה מתרחשת בימי קציר החיטים ,ימי חג השבועות ,בשעה שנעמי ורות
שבות לבית לחם שביהודה לאחר שהייה ממושכת במואב .רות המואבייה ,ששכלה
את בעלה שעזב עם משפחתו את עירו בית לחם שביהודה ,מגלה נאמנות לחמותה
נעמי ושבה עמה לבית לחם.
סיפורם של בני משפחת אלימלך ,שירדו מהארץ בעתות רעב ,ושובן של האלמנות
נעמי ורות בחוסר כל מהווה רקע להעלאת יתרונות הישיבה והחיים בארץ ישראל.
בסיפור שזורות המצוות התלויות בארץ ,לקט ,שכחה ופאה ,וניתן להבין ששמירתן
הופכת את הארץ לארץ זבת חלב ודבש .פרשת התוודעותה של רות לבועז בגורן
ונישואיה לו משלימים את תהליך הצטרפותה של רות לעם ישראל ומעצימים את
התחושה שהעולם בחסד ייבנה .מעשה החסד של רות ,שלא נטשה את נעמי חמותה
הערירית והמבוגרת ,מוביל למעשה החסד של בועז ,שגואל את רות ,והתיקון של
המעוות בא באמצעות הצאצא המשותף ,בנם עובד ,שיביא לעולם את דוד שנועד
להקים ולקיים את מלכות ישראל.

רעיונות חג השבועות בגן הילדים
חג השבועות:
ציפייה וסבלנות  -ספירת השבועות ומניין הימים שבין חג הפסח לחג השבועות
מאפשרים לפתח אצל הילד יכולות ציפייה וסבלנות .לשם כך יש להכין את לוח
"ספירת העומר" ולעקוב באמצעותו אחר הימים החולפים .השיבולים המתוספות
ללוח מדי יום ביומו ימחישו את המעבר בין המועדים השונים ויהוו רקע לבחינת
הקשר ביניהם .הוספת השיבולים בלוח בידי הילדים מאפשרת שיתוף בהווי
ותורמת ליצירת אווירת חג בין כותלי הגן תוך כדי קישור בין החג לעונה החקלאית
 בין חג השבועות לעת הקציר.חג הביכורים:
הודיה ותרומה ־ תפיסת חג הביכורים כחג טבע חקלאי התחזקה ביותר מאז
ראשית הציונות .טקס הבאת ביכורים עוצב מחדש ,במיוחד בהתיישבות העובדת,
ושילובו בגן הילדים מאפשר יצירת קשר משמעותי בין הילד ובין ארץ ישראל,
מסורת העם ותרבות האומה מאז המקרא ועד ימינו.
חג מתן תורה:
מוסר ודרך ארץ  -התורה ניתנה לעם ישראל על מנת להשתית את החיים בארצו
על חיי מוסר ודרך ארץ .העיון במצוות התלויות בארץ ,שנדרשות מהעם ,כגון לקט,
שכחה ופאה ,ממחיש לילד את הצורך בעזרה לזולת ,לאחר ,לחלש .הוא מאפשר
דיון בערכי הנתינה והערבות ההדדית.
מגילת רות:
חסד וגמול־ קריאת מגילת רות בגן הילדים (כסיפור מעובד המשלב פסוקים
נבחרים) מאפשרת להציג את ערכי החסד והגמול ומקומם בחיינו ,הן ברמה
האישית והן ברמה החברתית .
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זהות יהודית מתגבשת בילדות המוקדמת
כחלק מיצירת התרבות הישראלית החדשה נוצרה
"תרבות גנית" שלמה ,שבה הוחלפו חוויות ממשיות
של חג בקישוטים מנייר והודגשו מנהגים המדברים
אל לב הילדים יותר מאשר קיום המצוות עצמן .אלא
שהזהות היהודית יכולה להתגבש רק על ידי התנסות
אמיתית  -ללא תיווך ביניים וללא טקסים סמליים

קורבן הפסח והישיבה בסוכה ,ונשאלת השאלה מדוע סברו רבותינו שיש לזכות
את הקטנים בקיום המצוות חרף היותם פטורים מחובת הקיום ועוד לפני שעמדו
על משמעות העשייה?

נוצרו תכנים יש מאין
מאז ומתמיד ,הלימוד הפורמלי של הבנים בקהילות ישראל החל בגיל צעיר .סביר
להניח שגם הרחק מעיני המבוגרים שיחקו כל ילדי ישראל משחקים ספונטניים,

במקום "אמא של שבת"
מלכה האס ,שולמית מנצורה וצילה גביש

" ...נשים ועבדים וקטנים
פטורים מהסוּכה
קטן שאינו צריך לאִמו
חייב בסוּכה...
מעשה וילדה כלתו של
שמאי הזקן ופיחֵת
את המעֲזיבה ו ִסּכֵך על
גבי המִטה בשביל קטן".
תלמוד בבלי מסכת
סוכה כח' א-ב

40

כפי שמתועד במשנה ,עוד בזמן הבית טרחו אבותינו לשתף את (הילדים) הקטנים
בקיום המצוות של כלל הקהילה .כך טרח שמאי הזקן לסכך "על גבי המיטה
בשביל קטן" ,על אף שהילד הרך עדיין לא היה מודע למשמעות המצווה ,ואילו
מחלוקת הלל ושמאי בשאלת השתתפות קטן במצוות העלייה לרגל להר הבית
בירושלים מתמקדת בשאלה ממתי יש לשתפו :האם צריך האב לשאת את בנו
מרגע שיכול הפעוט לשבת על כתפיו ,או רק לאחר שיוכל לאחוז בידו וללכת לצידו
(תלמוד בבלי ,מסכת חגיגה ב' ב).
יש עוד דוגמאות רבות לשיתוף הפעוטות במעשה המצוות ,כגון ליל הסדר ,אכילת
מלכה האס ,מעצבת הגן הקיבוצי וחוקרת התפתחות הילד ,שדה אליהו .שלומית מנצורה וצילה גביש,
מכללת אורנים.

סמליים ודמיוניים ,שניזונו מחוויותיהם ממעגל השנה היהודית (שבת ,חג ,ראש
חודש ,יום צום) וממעגל החיים (ברית ,בר מצווה ,חתונה) .בעקבות שיתופם של
קטנים בחוויה הרב דורית של קיום המצוות חיו הילדים את ה"יהודיות" ,כלומר
את עשיית המצוות בפועל בשתי רמות :בקליטה בלתי אמצעית מעולם המבוגרים
ובביטוי ספונטני בעולם הילדים.
בתקופה המודרנית ,עם השינויים הכלכליים והחברתיים ,נכנס לחיי הילדים גורם
נוסף :גן הילדים .קודם בגולה ואחר כך בארץ ישראל .גן הילדים העברי נוסד אמנם
על ידי אנשים שהתחילו להתרחק מקיום המצוות ,אבל רוחם הייתה מושרשת
במסורת ישראל .מעידים על כך שיר הילדים היפה של ח"נ ביאליק "אבי הדליק
נרות לי" ושיר האושפיזין של לוין קיפניס .אולם ,במרוצת השנים התרחקו הגננות
ממסורת ישראל .כחלק מהתופעה של יצירת תרבות ישראלית חדשה נוצרה "תרבות
גנית" שלמה :בשירים ,בדקלומים ,בריקודים ,בקישוטים ובעבודות למיניהן .תרבות
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זו מסמלת בעיני הגננת את ה"יהודיות".
בסביבה חברתית ,שבה דעך קיום המצוות ונעלמה השותפות הרב דורית הקשורה
בו ,נאלצה מערכת החינוך להתמודד עם הקושי של יצירת תכנים יש מאין .כך
נוצרה מציאות שבה הוחלפו חוויות חג של ממש בסמלי חג מנייר ,שאותם רוצות
הגננות להקנות לילדים .במציאות זו מדגישה "התרבות הגנית" יותר את המנהגים
המדברים אל הילדים מאשר את עצם קיום המצוות ,וכך ,תוך שלושה־ארבעה
דורות ,הפך למשל הסביבון ממשחק מזל של מבוגרים ,שבו הם משתפים את
ילדיהם בשעה שהנרות דולקים ,לריקוד ילדים וגם לסביבון גדול המחלק מתנות
לילדים כגולת הכותרת במסיבת חנוכה (כמו שק המתנות של סנטה קלאוס) .כך
הפך הטפל לעיקר וגן הילדים העברי לחסר זהות יהודית אותנטית.
לדעתנו ,נוצרה בעיה כשהגננות בגן הדתי אימצו בלב
שלם את ה"תרבות הגנית" על כל סמליה והפעלותיה .כך,
ביום כיפור ילדי הגן אינם
למשל ,תליית "ויטראז'ים" של כד ,נר ,סביבון ,חנוכייה
יכולים להבין את הרעיונות
וסופגנייה מנייר שקוף וצבעוני מחליפה בחנוכה את
הפילוסופיים המופשטים של מקומם המרכזי של סיפור מנורת המקדש והדלקת נרות
היהדות (והניסיון להמחשת
חנוכה .כך גם התחפושות בפורים נעשו חשובות יותר
מהעיסוק המשמעותי בקריאת המגילה ובמשלוח המנות.
רעיון יום הדין על ידי הבאת
בנוסף ,רצו הגננות הדתיות לחנך את הילדים לקיום
מאזניים לגן הוא חסר כל
טעם) ,אך הם קולטים ברגש מצוות יומיומיות ,ולכן הכניסו לגן את "פינת הקודש".
הן התייחסו לארון הקודש הסמלי ,לעמוד התפילה ולספר
ובחושים את היהודיות,
התורה המודפס כאילו הם אמיתיים ,והילדים נדרשים
כלומר את קיום המצוות
להתנהג בפינה זו כאילו הם נמצאים בבית הכנסת ממש
והם אינם רשאים לשחק משחק חופשי באביזרים לשם
עיבוד חוויותיהם באופן ספונטני .ואולם ,ילדים צעירים הנוכחים לעיתים בבית
הכנסת יודעים שילדי גן אינם חזנים העומדים לפני עמוד התפילה .ברור להם
שרק מבוגרים מוציאים את ספר התורה מארון הקודש ואילו הם עצמם יכולים
רק להקשיב ולהתבונן .זאת ,כיוון שילדים צעירים לומדים קיום מצוות ממעשי
הגדולים ולא מדיבורים ומסמלים של "התרבות הגנית" .בפינת הקודש ,המנותקת
מהקשרה הטבעי ,נוצרה "מובלעת סמלית" המהווה תחום ביניים בין מציאות
לסמליות ,בין חוויות הילדים בעולם המבוגרים לבין ביטוין במשחק הסמלי
החופשי בעולם הילדים .אולם ,אם יש לילדים חוויות משמעותיות של קיום
מצוות בסביבה הקרובה ,הם עשויים לבטא אותן בגן במשחק הסמלי־דמיוני ,כמו
הילדים "שהתפללו" בבית הכנסת שבנו מקוביות כשהיומן הישן שמצאו משמש
להם כסידור תפילה.

להזמין לגן בעל תוקע
ב"תרבות הגנית" רצו הגננות ,שמורשת היהדות חשובה בעיניהן ,ללמד באמצעות
סמלים לא רק מנהגים אלא גם מצוות .אולם לאחר שלמדנו מפיאז'ה וממשיכיו
כי ילדים לומדים על ידי התנסות עצמית במציאות ,ולאחר שלמדנו מויגוצקי
וממשיכיו על הטבע התרבותי של ההתפתחות האנושית ,נראה שלא ניתן להסתפק
בהוראה באמצעות סמלים.
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משתמע מכך ,שהזהות היהודית יכולה להתגבש רק על ידי התנסות עצמית בהקשר
חברתי־תרבותי של חברה בוגרת ,שבה קיימת יהודיות פעילה .זוהי משימה כבדה,
הדורשת מהגננת מחשבה מעמיקה ,מודעות לעקרונות פדגוגיים ויצירתיות .בכל
עשייתה של הגננת חייב להתבטא הקשר הרגשי שלה לסביבה החברתית־תרבותית
שבה מתחנכים הילדים .מחויבות זו וקשר רגשי זה יאפשרו לגננת לחוות עם
הילדים חוויות קיום מצוות של מבוגרים ,העשויות להניע את ילדי גן לביטוי חופשי
במשחק סמלי־דמיוני ,כמו אותו פעוט שראה את אביו מניח תפילין וכרך בעצמו
חגורה סביב זרועו .דוגמה זו מבהירה את תהליך הלמידה :הילד קולט בחושיו את
קיום המצוות של המבוגרים במציאות ,מרגיש את יחסם לפעולות (קיום מושג
הקדושה) ,ומעבד את החוויה במשחק תפקידים דמיוני.
זוהי מטרתנו :שילדים ילמדו על ידי חוויות במציאות  -בסביבה המשפחתית,
הקהילתית והגנית  -ויבטאו אותן במשחק חופשי ללא תחום ביניים של טקס סמלי
המאורגן על ידי הגננת (אמא של שבת "מדליקה" נרות ,אבא של שבת "מקדש",
הוצאת "ספר תורה" מ"ארון הקודש" ,עריכת "סדר פסח" בגן ועוד).
ילדים מבחינים היטב במידת הרצינות והיחס של הסביבה החינוכית לערכיה
המוצהרים ,בעיקר במבחן המעשה ולא במבחן הדיבור .כדי ליצור את התנאים לכך
יש חשיבות לנוכחות קיום המצוות של המבוגרים בגן הילדים  -הן בעשייה ממש,
הן בתיעוד העשייה (צילומים של בני משפחה מקיימים מצוות) ,והן באביזרים
בפינת הבובות (פמוטים ,כוס קידוש ,נטלה ,קופת צדקה).
גננת המודעת לתפקיד הגן בעיצוב הזהות היהודית צריכה לדאוג להקשר חברתי־
תרבותי של הגן שלה .כך ,למשל ,היא תוכל לקשור קשר אישי עם גבאים של בית
כנסת מסוים ,שיאפשרו לילדים ליצור ייצוגים של ספר תורה אמיתי וגם להראות
להם שבית הכנסת לובש לבן לימים הנוראים וירוק לחג השבועות .בחודש אלול
היא יכולה להזמין לגן בעל תוקע המוכן לתקוע לילדים בשופר תקיעה ,שברים,
תרועה ,והיא תשיר עם הילדים משירי הקהילה כמו "אדון הסליחות" (במקום
שירי ילדים כמו "טּו טּו טּו תוקע" עם גלילי קרטון כשופר) .לקראת פורים יכולים
ילדי הגן לבקר בבית כנסת כדי לראות את המגילה ולשמוע את הנוסח המיוחד של
קריאתה .כך מעוגנת הפעולה החינוכית במציאות הערכית .חוויות אותנטיות אלה
זוכות לעיבוד לשוני בעת התרחשותן ובשיחות עם הילדים לאחריהן.

מושגים מופשטים ומילים חלולות
עקרונות אלה נכונים לכל תוכני החיים בגן .כשם שב"תרבות הגנית" גננות
נוטות ללמד את "סמלי החג" ,כך הן נוטות להסביר לילדים שוב ושוב מושגים
מוכללים מופשטים כגון עצמאות ,מדינה ,ממשלה ועוד .אולם בילדות המוקדמת
אלה נשארות מילים חלולות .ביום הבחירות ,למשל ,ילדי הגן אינם יכולים להבין
את הרעיון המופשט של הדמוקרטיה הממומשת בבחירות ,וכל ניסיון להמחיש
אותו ב"כאילו בחירות" בגן רק מבלבל אותם .עם זאת ,בביקור בקלפי הם יכולים
לקלוט את הרשמים החושיים (רושמים שמות ,מסתתרים מאחורי פרגוד ,מכניסים
מעטפה לקופסת הקלפי) וליצור מהם ייצוגים הקשורים לקיום בחירות.
כך גם בתחום תוכני החג .ביום כיפור ילדי הגן אינם יכולים להבין את הרעיונות
הפילוסופיים המופשטים של היהדות (והניסיון להמחשת רעיון יום הדין על
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זו מסמלת בעיני הגננת את ה"יהודיות".
בסביבה חברתית ,שבה דעך קיום המצוות ונעלמה השותפות הרב דורית הקשורה
בו ,נאלצה מערכת החינוך להתמודד עם הקושי של יצירת תכנים יש מאין .כך
נוצרה מציאות שבה הוחלפו חוויות חג של ממש בסמלי חג מנייר ,שאותם רוצות
הגננות להקנות לילדים .במציאות זו מדגישה "התרבות הגנית" יותר את המנהגים
המדברים אל הילדים מאשר את עצם קיום המצוות ,וכך ,תוך שלושה־ארבעה
דורות ,הפך למשל הסביבון ממשחק מזל של מבוגרים ,שבו הם משתפים את
ילדיהם בשעה שהנרות דולקים ,לריקוד ילדים וגם לסביבון גדול המחלק מתנות
לילדים כגולת הכותרת במסיבת חנוכה (כמו שק המתנות של סנטה קלאוס) .כך
הפך הטפל לעיקר וגן הילדים העברי לחסר זהות יהודית אותנטית.
לדעתנו ,נוצרה בעיה כשהגננות בגן הדתי אימצו בלב
שלם את ה"תרבות הגנית" על כל סמליה והפעלותיה .כך,
ביום כיפור ילדי הגן אינם
למשל ,תליית "ויטראז'ים" של כד ,נר ,סביבון ,חנוכייה
יכולים להבין את הרעיונות
וסופגנייה מנייר שקוף וצבעוני מחליפה בחנוכה את
הפילוסופיים המופשטים של מקומם המרכזי של סיפור מנורת המקדש והדלקת נרות
היהדות (והניסיון להמחשת
חנוכה .כך גם התחפושות בפורים נעשו חשובות יותר
מהעיסוק המשמעותי בקריאת המגילה ובמשלוח המנות.
רעיון יום הדין על ידי הבאת
בנוסף ,רצו הגננות הדתיות לחנך את הילדים לקיום
מאזניים לגן הוא חסר כל
טעם) ,אך הם קולטים ברגש מצוות יומיומיות ,ולכן הכניסו לגן את "פינת הקודש".
הן התייחסו לארון הקודש הסמלי ,לעמוד התפילה ולספר
ובחושים את היהודיות,
התורה המודפס כאילו הם אמיתיים ,והילדים נדרשים
כלומר את קיום המצוות
להתנהג בפינה זו כאילו הם נמצאים בבית הכנסת ממש
והם אינם רשאים לשחק משחק חופשי באביזרים לשם
עיבוד חוויותיהם באופן ספונטני .ואולם ,ילדים צעירים הנוכחים לעיתים בבית
הכנסת יודעים שילדי גן אינם חזנים העומדים לפני עמוד התפילה .ברור להם
שרק מבוגרים מוציאים את ספר התורה מארון הקודש ואילו הם עצמם יכולים
רק להקשיב ולהתבונן .זאת ,כיוון שילדים צעירים לומדים קיום מצוות ממעשי
הגדולים ולא מדיבורים ומסמלים של "התרבות הגנית" .בפינת הקודש ,המנותקת
מהקשרה הטבעי ,נוצרה "מובלעת סמלית" המהווה תחום ביניים בין מציאות
לסמליות ,בין חוויות הילדים בעולם המבוגרים לבין ביטוין במשחק הסמלי
החופשי בעולם הילדים .אולם ,אם יש לילדים חוויות משמעותיות של קיום
מצוות בסביבה הקרובה ,הם עשויים לבטא אותן בגן במשחק הסמלי־דמיוני ,כמו
הילדים "שהתפללו" בבית הכנסת שבנו מקוביות כשהיומן הישן שמצאו משמש
להם כסידור תפילה.

להזמין לגן בעל תוקע
ב"תרבות הגנית" רצו הגננות ,שמורשת היהדות חשובה בעיניהן ,ללמד באמצעות
סמלים לא רק מנהגים אלא גם מצוות .אולם לאחר שלמדנו מפיאז'ה וממשיכיו
כי ילדים לומדים על ידי התנסות עצמית במציאות ,ולאחר שלמדנו מויגוצקי
וממשיכיו על הטבע התרבותי של ההתפתחות האנושית ,נראה שלא ניתן להסתפק
בהוראה באמצעות סמלים.
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משתמע מכך ,שהזהות היהודית יכולה להתגבש רק על ידי התנסות עצמית בהקשר
חברתי־תרבותי של חברה בוגרת ,שבה קיימת יהודיות פעילה .זוהי משימה כבדה,
הדורשת מהגננת מחשבה מעמיקה ,מודעות לעקרונות פדגוגיים ויצירתיות .בכל
עשייתה של הגננת חייב להתבטא הקשר הרגשי שלה לסביבה החברתית־תרבותית
שבה מתחנכים הילדים .מחויבות זו וקשר רגשי זה יאפשרו לגננת לחוות עם
הילדים חוויות קיום מצוות של מבוגרים ,העשויות להניע את ילדי גן לביטוי חופשי
במשחק סמלי־דמיוני ,כמו אותו פעוט שראה את אביו מניח תפילין וכרך בעצמו
חגורה סביב זרועו .דוגמה זו מבהירה את תהליך הלמידה :הילד קולט בחושיו את
קיום המצוות של המבוגרים במציאות ,מרגיש את יחסם לפעולות (קיום מושג
הקדושה) ,ומעבד את החוויה במשחק תפקידים דמיוני.
זוהי מטרתנו :שילדים ילמדו על ידי חוויות במציאות  -בסביבה המשפחתית,
הקהילתית והגנית  -ויבטאו אותן במשחק חופשי ללא תחום ביניים של טקס סמלי
המאורגן על ידי הגננת (אמא של שבת "מדליקה" נרות ,אבא של שבת "מקדש",
הוצאת "ספר תורה" מ"ארון הקודש" ,עריכת "סדר פסח" בגן ועוד).
ילדים מבחינים היטב במידת הרצינות והיחס של הסביבה החינוכית לערכיה
המוצהרים ,בעיקר במבחן המעשה ולא במבחן הדיבור .כדי ליצור את התנאים לכך
יש חשיבות לנוכחות קיום המצוות של המבוגרים בגן הילדים  -הן בעשייה ממש,
הן בתיעוד העשייה (צילומים של בני משפחה מקיימים מצוות) ,והן באביזרים
בפינת הבובות (פמוטים ,כוס קידוש ,נטלה ,קופת צדקה).
גננת המודעת לתפקיד הגן בעיצוב הזהות היהודית צריכה לדאוג להקשר חברתי־
תרבותי של הגן שלה .כך ,למשל ,היא תוכל לקשור קשר אישי עם גבאים של בית
כנסת מסוים ,שיאפשרו לילדים ליצור ייצוגים של ספר תורה אמיתי וגם להראות
להם שבית הכנסת לובש לבן לימים הנוראים וירוק לחג השבועות .בחודש אלול
היא יכולה להזמין לגן בעל תוקע המוכן לתקוע לילדים בשופר תקיעה ,שברים,
תרועה ,והיא תשיר עם הילדים משירי הקהילה כמו "אדון הסליחות" (במקום
שירי ילדים כמו "טּו טּו טּו תוקע" עם גלילי קרטון כשופר) .לקראת פורים יכולים
ילדי הגן לבקר בבית כנסת כדי לראות את המגילה ולשמוע את הנוסח המיוחד של
קריאתה .כך מעוגנת הפעולה החינוכית במציאות הערכית .חוויות אותנטיות אלה
זוכות לעיבוד לשוני בעת התרחשותן ובשיחות עם הילדים לאחריהן.

מושגים מופשטים ומילים חלולות
עקרונות אלה נכונים לכל תוכני החיים בגן .כשם שב"תרבות הגנית" גננות
נוטות ללמד את "סמלי החג" ,כך הן נוטות להסביר לילדים שוב ושוב מושגים
מוכללים מופשטים כגון עצמאות ,מדינה ,ממשלה ועוד .אולם בילדות המוקדמת
אלה נשארות מילים חלולות .ביום הבחירות ,למשל ,ילדי הגן אינם יכולים להבין
את הרעיון המופשט של הדמוקרטיה הממומשת בבחירות ,וכל ניסיון להמחיש
אותו ב"כאילו בחירות" בגן רק מבלבל אותם .עם זאת ,בביקור בקלפי הם יכולים
לקלוט את הרשמים החושיים (רושמים שמות ,מסתתרים מאחורי פרגוד ,מכניסים
מעטפה לקופסת הקלפי) וליצור מהם ייצוגים הקשורים לקיום בחירות.
כך גם בתחום תוכני החג .ביום כיפור ילדי הגן אינם יכולים להבין את הרעיונות
הפילוסופיים המופשטים של היהדות (והניסיון להמחשת רעיון יום הדין על
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ידי הבאת מאזניים לגן הוא חסר כל טעם) ,אך הם קולטים ברגש ובחושים את
היהודיות ,כלומר את קיום המצוות (בגדי לבן ,איסור נעילת הסנדל ,תקיעה
גדולה) .עצם הנוכחות של הילדים בקיום מצוות עם מבוגרים מתווכים מהווה
חוויה מכוננת בילדות המוקדמת.
קדושת הזמן מהווה היבט מרכזי בהלכה היהודית .בהתאם לכך ,חוויות הלוח
העברי משמשות בסיס בתהליך בניית הזהות היהודית בילדות המוקדמת .בגן
מתעוררת גם השאלה של ייחודיות כל חג ומועד .לכל מועד בלוח העברי יש
סיפור מכונן המבוסס על הטקסטים הנקראים בקהילה (מגילות ,קריאת התורה,
הפטרה) .כך ,למשל ,בשבועות מספרים לילדי הגן על מעמד הר סיני ועל מגילת
רות .אלא שהמסרים הגלומים בסיפור המכונן הם רעיונות מופשטים ,שילדי הגן
עדיין אינם מבינים (למשל ,במעמד הר סיני ובמגילת רות  -נאמנות לתורת ישראל
וזיקה לארץ) .בזמן שהגננת מספרת לילדי הגן את הסיפור המכונן היא מודעת הן
לרעיון המופשט הגלום בו והן לעובדה שילדי הגן אינם מבינים רעיונות מופשטים.
אבל בדרך שבה היא מתארת את רשמי החושים (במעמד הר סיני " -וכל העם
רואים את הקולות ואת הלפידים ;"...במגילת רות " -ויצבוט לה קלי ותאכל ותִשבע
ותותֵר") ובדרך שבה היא מתארת את הרגשות והיחסים (במעמד הר סיני ..." -
וירא העם וינועו ויעמדו מרחוק"; במגילת רות " -אל תפגעי בי לעוזבך ...כי אל אשר
תלכי אלך )"...היא מתווכת לילדים את המסר של הסיפור .בסיפור המכונן הגננת
מתווכת מידע אותנטי ורגש אמיתי ,העשויים להוות בסיס להמשך בינוי מושגים
על היהדות והיהודיות.
יחסה הערכי־רגשי של הגננת לחומש בשפת המקור ,שממנו היא מספרת ,ולסידור
האמיתי ,שבו היא מתפללת ,מתווך לילדים רגשות קודש התורמים לתהליך
התגבשות הזהות היהודית .מכאן המסקנה כי הסיפור המכונן הוא הליבה של חווית
החג בגן וההתמקדות בו מהווה את הציר המוביל את העשייה הילדית (בהצגה,
באמנות ובהכנת אביזרים) .המודעות לתוכן הרוחני של כל חג היא זו שצריכה
להנחות את החלטותיה הפדגוגיות של הגננת ולאפשר לה להבחין בין המשמעותי
לשולי (תקיעת שופר לעומת תפוח בדבש ,הדלקת נר חנוכה לעומת אכילת סופגניות).
חוויה אמיתית ,עשירה בקלט חושי וברגשות ,עשויה להניע את ילדי הגן לביטוי
בפעילות הספונטנית שלהם ב"מאה שפות" :בשיח ובפעילות אוריינית ,במשחק
סוציו־דרמטי בגן ובחצר הגרוטאות ,בביטוי אמנותי במגוון חומרים ובעיבוד
מוזיקלי .בעידוד הגננת אפשר שהילדים יכינו אביזרים לקיום מצוות :הם יכינו
שרשרות להידור הסוכה ,יבנו חנוכיות ויחפשו נוצות לביטול חמץ .אלו דוגמאות
של עשייה שיש בה חוויה המתאימה לכל גיל ויחד עם זאת היא מהווה חלק מקיום
המצוות של המשפחה ושל הקהילה .כך גם כניסת בנים ובנות מתחת לטלית בברכת
הנערים בשמחת תורה; קריאת שמע ליד עריסת התינוק על ידי בנים ובנות לפני
הברית ,וכן החזקה והרמה של נר ההבדלה ושתיית היין (מבלי שיעירו לבת ,כמו
בעבר ,שיצמח לה זקן אם היא עושה זאת).
שיתוף בנים ובנות ביהודיות פעילה בזמן הילדות המוקדמת מניח את היסוד לזהות
יהודית .את זאת ידעו הלל ושמאי ,אשר שיתפו את הילדים הרכים בקיום המצוות
ללא צורך בלימוד .מניסיונם החינוכי למדו התנאים את העוצמה החינוכית של
החוויות המשותפות לכל הגילים כגורם חיוני בעיצוב הזהות היהודית .
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ידי הבאת מאזניים לגן הוא חסר כל טעם) ,אך הם קולטים ברגש ובחושים את
היהודיות ,כלומר את קיום המצוות (בגדי לבן ,איסור נעילת הסנדל ,תקיעה
גדולה) .עצם הנוכחות של הילדים בקיום מצוות עם מבוגרים מתווכים מהווה
חוויה מכוננת בילדות המוקדמת.
קדושת הזמן מהווה היבט מרכזי בהלכה היהודית .בהתאם לכך ,חוויות הלוח
העברי משמשות בסיס בתהליך בניית הזהות היהודית בילדות המוקדמת .בגן
מתעוררת גם השאלה של ייחודיות כל חג ומועד .לכל מועד בלוח העברי יש
סיפור מכונן המבוסס על הטקסטים הנקראים בקהילה (מגילות ,קריאת התורה,
הפטרה) .כך ,למשל ,בשבועות מספרים לילדי הגן על מעמד הר סיני ועל מגילת
רות .אלא שהמסרים הגלומים בסיפור המכונן הם רעיונות מופשטים ,שילדי הגן
עדיין אינם מבינים (למשל ,במעמד הר סיני ובמגילת רות  -נאמנות לתורת ישראל
וזיקה לארץ) .בזמן שהגננת מספרת לילדי הגן את הסיפור המכונן היא מודעת הן
לרעיון המופשט הגלום בו והן לעובדה שילדי הגן אינם מבינים רעיונות מופשטים.
אבל בדרך שבה היא מתארת את רשמי החושים (במעמד הר סיני " -וכל העם
רואים את הקולות ואת הלפידים ;"...במגילת רות " -ויצבוט לה קלי ותאכל ותִשבע
ותותֵר") ובדרך שבה היא מתארת את הרגשות והיחסים (במעמד הר סיני ..." -
וירא העם וינועו ויעמדו מרחוק"; במגילת רות " -אל תפגעי בי לעוזבך ...כי אל אשר
תלכי אלך )"...היא מתווכת לילדים את המסר של הסיפור .בסיפור המכונן הגננת
מתווכת מידע אותנטי ורגש אמיתי ,העשויים להוות בסיס להמשך בינוי מושגים
על היהדות והיהודיות.
יחסה הערכי־רגשי של הגננת לחומש בשפת המקור ,שממנו היא מספרת ,ולסידור
האמיתי ,שבו היא מתפללת ,מתווך לילדים רגשות קודש התורמים לתהליך
התגבשות הזהות היהודית .מכאן המסקנה כי הסיפור המכונן הוא הליבה של חווית
החג בגן וההתמקדות בו מהווה את הציר המוביל את העשייה הילדית (בהצגה,
באמנות ובהכנת אביזרים) .המודעות לתוכן הרוחני של כל חג היא זו שצריכה
להנחות את החלטותיה הפדגוגיות של הגננת ולאפשר לה להבחין בין המשמעותי
לשולי (תקיעת שופר לעומת תפוח בדבש ,הדלקת נר חנוכה לעומת אכילת סופגניות).
חוויה אמיתית ,עשירה בקלט חושי וברגשות ,עשויה להניע את ילדי הגן לביטוי
בפעילות הספונטנית שלהם ב"מאה שפות" :בשיח ובפעילות אוריינית ,במשחק
סוציו־דרמטי בגן ובחצר הגרוטאות ,בביטוי אמנותי במגוון חומרים ובעיבוד
מוזיקלי .בעידוד הגננת אפשר שהילדים יכינו אביזרים לקיום מצוות :הם יכינו
שרשרות להידור הסוכה ,יבנו חנוכיות ויחפשו נוצות לביטול חמץ .אלו דוגמאות
של עשייה שיש בה חוויה המתאימה לכל גיל ויחד עם זאת היא מהווה חלק מקיום
המצוות של המשפחה ושל הקהילה .כך גם כניסת בנים ובנות מתחת לטלית בברכת
הנערים בשמחת תורה; קריאת שמע ליד עריסת התינוק על ידי בנים ובנות לפני
הברית ,וכן החזקה והרמה של נר ההבדלה ושתיית היין (מבלי שיעירו לבת ,כמו
בעבר ,שיצמח לה זקן אם היא עושה זאת).
שיתוף בנים ובנות ביהודיות פעילה בזמן הילדות המוקדמת מניח את היסוד לזהות
יהודית .את זאת ידעו הלל ושמאי ,אשר שיתפו את הילדים הרכים בקיום המצוות
ללא צורך בלימוד .מניסיונם החינוכי למדו התנאים את העוצמה החינוכית של
החוויות המשותפות לכל הגילים כגורם חיוני בעיצוב הזהות היהודית .
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ההם
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הזה

העם היהודי בימינו מצוי במעבר בין יהדות
הכרחית וכפויה ,שהייתה מנת חלקו מאז
שגלה מארצו ועד לדורות האחרונים ,לבין
יהדות המתקיימת מתוך חירות ובחירה ,כשכל
האופציות פתוחות בפניו  #דברים שנשא
פרופ' אביעזר רביצקי בכנס רב משתתפים

במושב מיוחד ,רב משתתפים ,בכינוס ה 5-של המורים והמחנכים במלאת 100
שנים להסתדרות המורים ( )2003נשא פרופ' אביעזר רביצקי הרצאה שבה פיתח
את משנתו אודות העם היהודי בזמן הזה ,במעבר שבין הכרחיות לחירות.
מערכת "הד הגן" בחרה להביא את עיקרי הדברים בפני קהל הקוראים .אלה
ששמעו את הדברים בכנס ,יוכלו לשוב להתעמק בהם .אלה שלא שמעו או לא
השתתפו בכנס  -מוזמנים לקרוא ולבחון את המסרים המאחדים ,המעלים על נס
את היש ומאפשרים להתבונן בעתיד ,לאור העבר ,במבט מלא תקווה.
הטיעון המרכזי בדברים היה ,שהעם היהודי בזמן הזה מצוי במעבר בין יהדות
הכרחית וכפויה ,שהייתה מנת חלקו מאז שגלה מארצו ועד לדורות האחרונים,
לבין יהדות מתוך חירות ובחירה ,כשכל האופציות פתוחות בפניו.
טיעון זה פיתח פרופ' רביצקי באמצעות ארבע נקודות (מתוך חמש ,הנקודה
החמישית לא הובאה מחמת קוצר הזמן).
 #הנקודה הראשונה ,הזהות היהודית :מאפיין אחד של הזהות שלנו היא
השפה העברית ,שהייתה שפת קודש והפכה לשפה מדוברת בחיי היום־יום .זהו
מהפך שאין לו תקדים ואנלוגיה בתולדות התרבות .יחד עם היותה של השפה
העברית משותפת לעם היהודי ,קיימות משמעויות שונות למושגים אצל קבוצות
שונות בתוכנו .לדוגמה :דוד המלך מהווה דמות היסטורית ריאלית בעבור הציבור
הציוני־חילוני בישראל ודמות סמלית כמעט מיתית בעבור הציבור החרדי .לכן,
בדיון עכשווי בדמותו של דוד המלך ,התייחסות למעלותיו ולחולשותיו על ידי
מדינאי או איש ציבור חילוני  -ייחשבו כחילול הקודש על ידי איש ציבור חרדי.
אבל השפה העברית המשותפת מאפשרת ויכוח ודיון ,מה שמעיד על קיום עם אחד
המגייס אנרגיה כדי להתמודד עם זהותו וכדי לאמץ את גיבוריו הקדומים לחייו
העכשוויים.
מאפיין נוסף של הזהות שלנו היא ארץ ישראל ,שהפכה מארץ חלומות לארץ ריאלית.
עם ישראל נדרש לאנרגיה מיוחדת על מנת להשיג את מה שמובן מאליו בתרבויות
אחרות של עמים השוכנים בארצותיהם .עצם הנורמליות הייתה המטרה .דוגמה:
החרדים שעלו לארץ רצו לברוא את העולם הישן בתוך העולם החדש .הם עשו זאת
בלבושם ובלשונם ,שהרי הביאו את לבושם מתרבות שונה ומתנאים אקלימיים
שונים ,אך הם לא ויתרו ולא שינו את לבושם בעולם החדש .כך גם בעניין השפה.
העברית שקמה והייתה לשפת הארץ ,נשארה אצלם שפת קודש בלבד.
התופעות הנזכרות הן פרי הכרעה רצונית הדורשת חירות ואנרגיה .זו הכרעה
אנטי דטרמיניסטית .יש הטוענים כי הקמת המדינה אחרי השואה הייתה תהליך
היסטורי דטרמיניסטי .לעומתם טוענים אחרים ,ופרופ' רביצקי ביניהם ,שהמדינה
קמה בעקבות השואה כהכרעה רצונית ,וכך קרה שהחלום היהודי הפך למציאות.
זו הייתה הכרעה רצונית הן של הציונים והן של החרדים .הכרעה של מימוש .זו
הנקודה הראשונה  -מעבר מהכרחיות לחירות.
ברשותו האדיבה של פרופ' רביצקי .ערכה מרים סנפיר.
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העם היהודי בימינו מצוי במעבר בין יהדות
הכרחית וכפויה ,שהייתה מנת חלקו מאז
שגלה מארצו ועד לדורות האחרונים ,לבין
יהדות המתקיימת מתוך חירות ובחירה ,כשכל
האופציות פתוחות בפניו  #דברים שנשא
פרופ' אביעזר רביצקי בכנס רב משתתפים

במושב מיוחד ,רב משתתפים ,בכינוס ה 5-של המורים והמחנכים במלאת 100
שנים להסתדרות המורים ( )2003נשא פרופ' אביעזר רביצקי הרצאה שבה פיתח
את משנתו אודות העם היהודי בזמן הזה ,במעבר שבין הכרחיות לחירות.
מערכת "הד הגן" בחרה להביא את עיקרי הדברים בפני קהל הקוראים .אלה
ששמעו את הדברים בכנס ,יוכלו לשוב להתעמק בהם .אלה שלא שמעו או לא
השתתפו בכנס  -מוזמנים לקרוא ולבחון את המסרים המאחדים ,המעלים על נס
את היש ומאפשרים להתבונן בעתיד ,לאור העבר ,במבט מלא תקווה.
הטיעון המרכזי בדברים היה ,שהעם היהודי בזמן הזה מצוי במעבר בין יהדות
הכרחית וכפויה ,שהייתה מנת חלקו מאז שגלה מארצו ועד לדורות האחרונים,
לבין יהדות מתוך חירות ובחירה ,כשכל האופציות פתוחות בפניו.
טיעון זה פיתח פרופ' רביצקי באמצעות ארבע נקודות (מתוך חמש ,הנקודה
החמישית לא הובאה מחמת קוצר הזמן).
 #הנקודה הראשונה ,הזהות היהודית :מאפיין אחד של הזהות שלנו היא
השפה העברית ,שהייתה שפת קודש והפכה לשפה מדוברת בחיי היום־יום .זהו
מהפך שאין לו תקדים ואנלוגיה בתולדות התרבות .יחד עם היותה של השפה
העברית משותפת לעם היהודי ,קיימות משמעויות שונות למושגים אצל קבוצות
שונות בתוכנו .לדוגמה :דוד המלך מהווה דמות היסטורית ריאלית בעבור הציבור
הציוני־חילוני בישראל ודמות סמלית כמעט מיתית בעבור הציבור החרדי .לכן,
בדיון עכשווי בדמותו של דוד המלך ,התייחסות למעלותיו ולחולשותיו על ידי
מדינאי או איש ציבור חילוני  -ייחשבו כחילול הקודש על ידי איש ציבור חרדי.
אבל השפה העברית המשותפת מאפשרת ויכוח ודיון ,מה שמעיד על קיום עם אחד
המגייס אנרגיה כדי להתמודד עם זהותו וכדי לאמץ את גיבוריו הקדומים לחייו
העכשוויים.
מאפיין נוסף של הזהות שלנו היא ארץ ישראל ,שהפכה מארץ חלומות לארץ ריאלית.
עם ישראל נדרש לאנרגיה מיוחדת על מנת להשיג את מה שמובן מאליו בתרבויות
אחרות של עמים השוכנים בארצותיהם .עצם הנורמליות הייתה המטרה .דוגמה:
החרדים שעלו לארץ רצו לברוא את העולם הישן בתוך העולם החדש .הם עשו זאת
בלבושם ובלשונם ,שהרי הביאו את לבושם מתרבות שונה ומתנאים אקלימיים
שונים ,אך הם לא ויתרו ולא שינו את לבושם בעולם החדש .כך גם בעניין השפה.
העברית שקמה והייתה לשפת הארץ ,נשארה אצלם שפת קודש בלבד.
התופעות הנזכרות הן פרי הכרעה רצונית הדורשת חירות ואנרגיה .זו הכרעה
אנטי דטרמיניסטית .יש הטוענים כי הקמת המדינה אחרי השואה הייתה תהליך
היסטורי דטרמיניסטי .לעומתם טוענים אחרים ,ופרופ' רביצקי ביניהם ,שהמדינה
קמה בעקבות השואה כהכרעה רצונית ,וכך קרה שהחלום היהודי הפך למציאות.
זו הייתה הכרעה רצונית הן של הציונים והן של החרדים .הכרעה של מימוש .זו
הנקודה הראשונה  -מעבר מהכרחיות לחירות.
ברשותו האדיבה של פרופ' רביצקי .ערכה מרים סנפיר.
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 # #הנקודה השנייה :האופציות הפתוחות בפני היהודים בימינו הן חסרות
תקדים בהיסטוריה .היום אפשר להתבולל ,מה שאי אפשר היה לעשות לפני שני
דורות .הדוגמאות הבולטות של יהודים מתבוללים בימינו הם קרייסקי בגרמניה
וקיסינג'ר בארה"ב ־ שניהם בעלי עמדות בכירות ביותר בארצותיהם .אבל אין
מדובר רק באישים ובמנהיגים .כל
האופציות פתוחות היום בפני כל
כל האופציות פתוחות היום
יהודי ,לטוב ולרע .יהודי יכול להיות
בפני כל יהודי ,לטוב ולרע.
חב"דניק ברוסיה ,חסיד ויז'ניץ
יהודי יכול להיות חב”דניק
באמריקה ויהודי חילוני בארץ
הקודש .יהודי הגאה ביהדותו או
ברוסיה ,חסיד ויז’ניץ
יהודי הבוש ביהדותו .היהודי החי
באמריקה ויהודי חילוני
היום מחוץ לישראל יכול להחליט
בארץ הקודש .יהודי הגאה
אם הוא ב"גולה" או ב"תפוצה"
ביהדותו או יהודי הבוש
או ב"בית" .רבים מיהודי ארה"ב
ביהדותו .היהודי החי היום
מרגישים אותה כביתם ,ואילו
מחוץ לישראל יכול להחליט לישראלים החיים שם יש זהויות
אם הוא ב”גולה”
שונות.
בשואה לא הייתה ליהודי שום
או ב”תפוצה” או ב”בית”
אופציה .השואה הייתה שיא הכפייה.
הדם היהודי היה כפוי על היהודי ,וזהותו נתונה .אם אחד מארבעה הסבים שלך
היה יהודי  -עשרים וחמישה אחוזים מהדם שלך הוא דם יהודי  -הזהות היהודית
כפויה עליך (אין תקדים למצב כזה).
בשואה  -היהודי היה אובייקט .שני דורות לאחר מכן ,החופש בשיאו והיום היהודי
הוא סובייקט .זהו מעבר מכפייה לחירות.
 # # #הנקודה השלישית :הגורל היהודי .תוך שני דורות העם היהודי עבר
ממצב של קבוצת מצוקה למצב של קהילה משגשגת ,פורחת ואף מעוררת קנאה.
את מצוקתם של היהודים בימי הביניים מבטא הרמב"ם בספרו ִמ ְשנ ֶה תורה (סוף
המאה ה־ ,)12כשהוא כותב בעניין קבלת גרים:
"אומרים לו לאדם ,מה ראית שבאת להתגייר? אי אתה יודע שהיהודים בזמן הזה
דוויים ודחופים ,מסוחפים ומטורפים ,וייסורים באים עליהם?
ואם הוא עונה ,יודע ,אני אבל רוצה ,מקבלים אותו מיד .כלומר ,צריך להניח שהוא
מתגייר מסיבות כנות.
 ...ואחר כך מודיעים אותו עיקרי הדת ואז הוא רשאי לסגת .אנחנו ,לא!
הרמב"ם מתאר את מצב היהודים לאורך הדורות בכל תפוצות ישראל .היהודי
גולה ואיננו בן־בית .הוא נרדף ונחות .מצב זה השתנה בדורות האחרונים.
 # # # #הנקודה רביעית :הדת היהודית .טענה שאולי תפתיע רבים :הדת
היהודית עברה תמורה במאה ה־ ,20מתפיסה אקסקלוסיבית ,המוציאה אנשים
רבים מכלל ישראל ,לתפיסה אינקלוסיבית ,המכנסת וכוללת בכלל ישראל .לא
מדובר רק בשלושת הזרמים הגדולים של יהדות ארה"ב ,הרפורמים ,הקונסרבטיבים
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והאורתודוכסיה המודרנית ,ולא רק ברב קוק וברב סולובייצ'יק ,שקשרו בגורל
היהודי גם את החילונים ,אלא בלב־לבה של היהדות החרדית .החזון איש ,המנהיג
החשוב ביותר של העדה החרדית ,חולל מהפכה בהגדרת היהדות .הוא טען
שהחילוני של היום אינו החילוני של אז .בעבר ,החילוני היה מורד ,ואילו היום
"כולם" חילונים .החילוני חי בקרב הקבוצה החילונית .הדתי של היום איננו הדתי
של אז ,והקוסמוס שוב אינו אותו קוסמוס .פעם ההלכה הייתה גלויה ואדם ידע
את בוראו .היום ההלכה הסתתרה ואין ניסים גלויים .בעבר  -אדם שכפר באחד
מ־ 13העיקרים יצא מכלל ישראל .עד לפני כמה דורות אדם שאין אלוהים בלבו
היה בהכרח לא מוסרי ,שהרי מוסר ודת חד המה .בימינו התחוללה מוטציה ,קם
יצור יהודי חדש ,אדם המוכן למסור נפשו על עם ישראל  -שאינו שומר את מצוות
התורה.
הגדרת הזהות היהודית עברה שינוי עמוק ,ברוח הגישה האינקלוסיבית ,המכנסת
את האחים ומקרבת אותם כשהיא מחפשת דרכים לכלול יותר ויותר יהודים תחת
כנפי היהדות.
השינויים שנזכרו חוללו מפנה
בהגדרת הזהות היהודית ,שהרי
עד לפני כמה דורות אדם
נאמנות לעם ומסירות נפש  -זו יכולת
שאין אלוהים בלבו היה
מוסרית ממדרגה ראשונה ,שאינה
בהכרח לא מוסרי ,שהרי
שלובה עם הדת במובן של קיום
מצוות .בלבה של ההנהגה היהודית מוסר ודת חד המה .בימינו
התחוללה מוטציה ,קם
חל שינוי לכיוון תפיסה של הכרה,
יצור יהודי חדש ,אדם
הוקרה וחיבור במוטות של אהבה.

דברי סיום:

המוכן למסור נפשו על
עם ישראל  -שאינו שומר
את מצוות התורה

בדברי הסיום סיפר פרופ' רביצקי
על הרצאה משותפת שנתנו ,במסגרת
הצבא ,א.ב .יהושע והוא .א.ב .יהושע
דיבר בזכות הנורמליות (ספרו שיצא ב־ )1980ופרופ' רביצקי דיבר בזכות הייחוד.
ורביצקי מצהיר :אני רואה זאת כעניין מרתק להשתייך להרפתקה היהודית
הייחודית בת זמננו.
ולסיום ,אנקדוטה ,סיפור ששמע מפי פרופ' מרסל דיבואה ,אב המנזר הדומיניקני
בירושלים ,פרופ' לפילוסופיה ,אוהב ישראל מושבע ,שסיפר:
"זוג ישראלי צעיר עם ילד יצא לראשונה לטיול באירופה .הגיעו ללונדון ,ראה הילד
המוני אנשים הולכים ברחובה של עיר .שאל  -מי כל אלה? ענו  -אלה גויים .הגיעו
לאמסטרדם ,ושוב ראו אנשים רבים ברחוב .שוב שאל הילד  -ומי אלה? ענו  -גויים.
הגיעו לפריז .גם שם מלאו הרחובות עוברים ושבים .שאל הילד  -ומי כל אלה?
ענו  -גם אלה גויים ,לא משלנו .והילד אמר  -רחמנות על הגויים האלה ,מפוזרים
בכל העולם"...
"אינני בטוח מה הייתה כוונתו של מרסל דיבואה .ודאי התכוון לרמוז על
הפרובינציאליות שלנו" ,מעיר רביצקי" .אבל אני מתבונן בילד הזה ורואה בדבריו
דוגמה לתמורות שחלו .הילד הזה  -יש לו בית" .
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 # #הנקודה השנייה :האופציות הפתוחות בפני היהודים בימינו הן חסרות
תקדים בהיסטוריה .היום אפשר להתבולל ,מה שאי אפשר היה לעשות לפני שני
דורות .הדוגמאות הבולטות של יהודים מתבוללים בימינו הם קרייסקי בגרמניה
וקיסינג'ר בארה"ב ־ שניהם בעלי עמדות בכירות ביותר בארצותיהם .אבל אין
מדובר רק באישים ובמנהיגים .כל
האופציות פתוחות היום בפני כל
כל האופציות פתוחות היום
יהודי ,לטוב ולרע .יהודי יכול להיות
בפני כל יהודי ,לטוב ולרע.
חב"דניק ברוסיה ,חסיד ויז'ניץ
יהודי יכול להיות חב”דניק
באמריקה ויהודי חילוני בארץ
הקודש .יהודי הגאה ביהדותו או
ברוסיה ,חסיד ויז’ניץ
יהודי הבוש ביהדותו .היהודי החי
באמריקה ויהודי חילוני
היום מחוץ לישראל יכול להחליט
בארץ הקודש .יהודי הגאה
אם הוא ב"גולה" או ב"תפוצה"
ביהדותו או יהודי הבוש
או ב"בית" .רבים מיהודי ארה"ב
ביהדותו .היהודי החי היום
מרגישים אותה כביתם ,ואילו
מחוץ לישראל יכול להחליט לישראלים החיים שם יש זהויות
אם הוא ב”גולה”
שונות.
בשואה לא הייתה ליהודי שום
או ב”תפוצה” או ב”בית”
אופציה .השואה הייתה שיא הכפייה.
הדם היהודי היה כפוי על היהודי ,וזהותו נתונה .אם אחד מארבעה הסבים שלך
היה יהודי  -עשרים וחמישה אחוזים מהדם שלך הוא דם יהודי  -הזהות היהודית
כפויה עליך (אין תקדים למצב כזה).
בשואה  -היהודי היה אובייקט .שני דורות לאחר מכן ,החופש בשיאו והיום היהודי
הוא סובייקט .זהו מעבר מכפייה לחירות.
 # # #הנקודה השלישית :הגורל היהודי .תוך שני דורות העם היהודי עבר
ממצב של קבוצת מצוקה למצב של קהילה משגשגת ,פורחת ואף מעוררת קנאה.
את מצוקתם של היהודים בימי הביניים מבטא הרמב"ם בספרו ִמ ְשנ ֶה תורה (סוף
המאה ה־ ,)12כשהוא כותב בעניין קבלת גרים:
"אומרים לו לאדם ,מה ראית שבאת להתגייר? אי אתה יודע שהיהודים בזמן הזה
דוויים ודחופים ,מסוחפים ומטורפים ,וייסורים באים עליהם?
ואם הוא עונה ,יודע ,אני אבל רוצה ,מקבלים אותו מיד .כלומר ,צריך להניח שהוא
מתגייר מסיבות כנות.
 ...ואחר כך מודיעים אותו עיקרי הדת ואז הוא רשאי לסגת .אנחנו ,לא!
הרמב"ם מתאר את מצב היהודים לאורך הדורות בכל תפוצות ישראל .היהודי
גולה ואיננו בן־בית .הוא נרדף ונחות .מצב זה השתנה בדורות האחרונים.
 # # # #הנקודה רביעית :הדת היהודית .טענה שאולי תפתיע רבים :הדת
היהודית עברה תמורה במאה ה־ ,20מתפיסה אקסקלוסיבית ,המוציאה אנשים
רבים מכלל ישראל ,לתפיסה אינקלוסיבית ,המכנסת וכוללת בכלל ישראל .לא
מדובר רק בשלושת הזרמים הגדולים של יהדות ארה"ב ,הרפורמים ,הקונסרבטיבים
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והאורתודוכסיה המודרנית ,ולא רק ברב קוק וברב סולובייצ'יק ,שקשרו בגורל
היהודי גם את החילונים ,אלא בלב־לבה של היהדות החרדית .החזון איש ,המנהיג
החשוב ביותר של העדה החרדית ,חולל מהפכה בהגדרת היהדות .הוא טען
שהחילוני של היום אינו החילוני של אז .בעבר ,החילוני היה מורד ,ואילו היום
"כולם" חילונים .החילוני חי בקרב הקבוצה החילונית .הדתי של היום איננו הדתי
של אז ,והקוסמוס שוב אינו אותו קוסמוס .פעם ההלכה הייתה גלויה ואדם ידע
את בוראו .היום ההלכה הסתתרה ואין ניסים גלויים .בעבר  -אדם שכפר באחד
מ־ 13העיקרים יצא מכלל ישראל .עד לפני כמה דורות אדם שאין אלוהים בלבו
היה בהכרח לא מוסרי ,שהרי מוסר ודת חד המה .בימינו התחוללה מוטציה ,קם
יצור יהודי חדש ,אדם המוכן למסור נפשו על עם ישראל  -שאינו שומר את מצוות
התורה.
הגדרת הזהות היהודית עברה שינוי עמוק ,ברוח הגישה האינקלוסיבית ,המכנסת
את האחים ומקרבת אותם כשהיא מחפשת דרכים לכלול יותר ויותר יהודים תחת
כנפי היהדות.
השינויים שנזכרו חוללו מפנה
בהגדרת הזהות היהודית ,שהרי
עד לפני כמה דורות אדם
נאמנות לעם ומסירות נפש  -זו יכולת
שאין אלוהים בלבו היה
מוסרית ממדרגה ראשונה ,שאינה
בהכרח לא מוסרי ,שהרי
שלובה עם הדת במובן של קיום
מצוות .בלבה של ההנהגה היהודית מוסר ודת חד המה .בימינו
התחוללה מוטציה ,קם
חל שינוי לכיוון תפיסה של הכרה,
יצור יהודי חדש ,אדם
הוקרה וחיבור במוטות של אהבה.

דברי סיום:

המוכן למסור נפשו על
עם ישראל  -שאינו שומר
את מצוות התורה

בדברי הסיום סיפר פרופ' רביצקי
על הרצאה משותפת שנתנו ,במסגרת
הצבא ,א.ב .יהושע והוא .א.ב .יהושע
דיבר בזכות הנורמליות (ספרו שיצא ב־ )1980ופרופ' רביצקי דיבר בזכות הייחוד.
ורביצקי מצהיר :אני רואה זאת כעניין מרתק להשתייך להרפתקה היהודית
הייחודית בת זמננו.
ולסיום ,אנקדוטה ,סיפור ששמע מפי פרופ' מרסל דיבואה ,אב המנזר הדומיניקני
בירושלים ,פרופ' לפילוסופיה ,אוהב ישראל מושבע ,שסיפר:
"זוג ישראלי צעיר עם ילד יצא לראשונה לטיול באירופה .הגיעו ללונדון ,ראה הילד
המוני אנשים הולכים ברחובה של עיר .שאל  -מי כל אלה? ענו  -אלה גויים .הגיעו
לאמסטרדם ,ושוב ראו אנשים רבים ברחוב .שוב שאל הילד  -ומי אלה? ענו  -גויים.
הגיעו לפריז .גם שם מלאו הרחובות עוברים ושבים .שאל הילד  -ומי כל אלה?
ענו  -גם אלה גויים ,לא משלנו .והילד אמר  -רחמנות על הגויים האלה ,מפוזרים
בכל העולם"...
"אינני בטוח מה הייתה כוונתו של מרסל דיבואה .ודאי התכוון לרמוז על
הפרובינציאליות שלנו" ,מעיר רביצקי" .אבל אני מתבונן בילד הזה ורואה בדבריו
דוגמה לתמורות שחלו .הילד הזה  -יש לו בית" .
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המוזיאון ככלי חינוכי להעמקת הזהות היהודית
 .1העיסוק החינוכי במורשת ובתרבות ישראל
משמעו עיסוק בזהות היהודית  .2איך עושים זאת?
באמצעות העמקת המושג הערכי־חינוכי "עמיות
יהודית"  .3וכיצד משיגים את המטרה? לא רק
על ידי לימוד תיאורטי ,אלא גם בעזרת החוויה
המוזיאלית – ובמקרה זה :חשיפת הילדים לבית
התפוצות ,שהוא מוזיאון העם היהודי

מרחב
להזדהות
שלי קידר

משחקים במסוע האותיות
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שעשועון מילים ואותיות סחרחורת

מילותיהם החביבות של אולארצ'יק וסנדרסון מעלות חיוך על שפתותינו (משמאל).
בית אחר בית בשירם 'יו יה' הם מספקים פרשנות מקורית והומוריסטית למורשתנו
המילולית :כך זה שקיבל עונש לשבת על כסא חשמל " -משנה מקום משנה מזל"
(פתגם המבוסס על מסכת ראש השנה בתלמוד הבבלי) ,כך הדוד הטיפש שביקר
את הנמלה ושכח כי "ראה דרכיה וחכם" (מספר משלי) ,וכך גם אותו בן דוד שלמד
שחייה בהתכתבות ואלה שבאו להצילו" :טוב(ע)ים השניים מן האחד" (במקור:
מספר קהלת) .אך כמה מילדינו יזהו את מקור האמרות אלה בעברית ,שפת אמם?
כמה יצליחו לנכסם כפתגמים הלקוחים ממנעד מורשת תרבות ישראל? כמה מהם
יחושו חיבור והזדהות עמם? כמה מילדינו ואף כמה מאיתנו 'שוחים' בתרבות
היהודית שלנו?
חוק החינוך הממלכתי ( )2000מגדיר בין יתר מטרות החינוך כי יש ללמד את "תורת
ישראל ,תולדות העם היהודי ,מורשת ישראל והמסורת היהודית" ,ואכן ,מאמצים
ומשאבים רבים במערכת החינוך מוקדשים לנושא זה .עם זאת ,קיימת הסכמה
רחבה כי תוצאות מאמצים אלה אינן מספקות וכי החינוך היהודי־ציוני בישראל
נתון במשבר עמוק (זוסמן וחבריה .)2010 ,זו הסיבה שהנהלת משרד החינוך השיקה
לאחרונה תחום לימודים חדש" ,מורשת ותרבות ישראל" ,כמקצוע חובה שנועד

"בן דוד שלי רצה לשחות
כדי לצוף קבוע
למד שחייה בהתכתבות
אצל מציל ידוע.
כשנכנס סוף סוף לים,
תוך שניות הוא נעלם.
שניים קפצו אליו מיד
טובעים השניים מן
האחד".

אלון אולארצ'יק
ודני סנדרסון

שלי קידר היא מנהלת בית הספר הבינלאומי ללימודי העם היהודי בבית התפוצות מוזיאון העם היהודי,
קמפוס אוניברסיטת רמת אביב ,תל אביב " .www.bh.org.ilא-ב-גע-דע" ,ייזום ופיתוח תוכן התערוכה:
תמר הדר ואפרת אדיב  ;CMOTAאוצרות :תמר הדר ,אפרת אדיב וסמדר קרן; יועץ לשוני וטקסטים:
רוביק רוזנטל; מנהלת הפרויקט :סמדר קרן; איורים :איתי רייכרט
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"להעניק לתלמידים תחושת בית והתמצאות במורשת ובתרבות ישראל מראשית
יצירתה ועד ימינו" (שם).
כמובן שעל תחום לימודים זה לבוא לכדי יישום בגן ובכיתה ,אך מאמר זה בא
להציע כי על מנת להתקרב ל'חווית בית' ביהדות ,מעבר ללימוד אודות העם היהודי,
ניתן לספק לילדים גם חוויה משמעותית של מורשת ותרבות ישראל באמצעות
המרחב המוזיאלי.

זהות אישית מול מורשת משותפת

איור מתוך התערוכה.
איתי רייכרט

העיסוק החינוכי במורשת ובתרבות ישראל משמעו עיסוק בזהות היהודית -
מהיבטים של ידע ,רגש ופעולה .כפי שמפורט בתוכנית המסגרת (זוסמן וחבריה,
" :)2010לימודי המקצוע מקשרים בין הקניית ידיעות לבין שיח זהות משמעותי
וחוויה קהילתית".
כידוע ,המושג זהות נטבע על ידי הפסיכולוג אריק אריקסון
( ,)1968שהגדיר אותו כאוסף של הזדהויות ,המתארגנות על
ידי האישיות המתפתחת מחד גיסא ומהתארגנות מכוונת
מאידך גיסא' .מורשת' מועברת ב'ירושה' מאדם לאדם,
ממשפחה לאדם או מחברה לאדם ,אך קבלת המורשת
אינה פעולה סבילה ,מובנת מאליה .מדובר בתהליך בו
האדם מקבל על עצמו באופן פעיל את מורשתו .אריקסון
(שם) מגדיר זאת כפעילות משותפת של היחיד והחברה,
המניבה תוצר משותף  -זהות .על כן ,זהות ,ולא כל שכן
זהות יהודית ,אינה נרכשת מאליה ,ועל היחיד לעשות
מאמץ להשיגה.
כיום מקובל לחשוב על היחיד היוצר לעצמו את זהותו
ומהותו נוכח הגידול העצום בחופש הבחירה של האדם
לגבי אורחות חייו (ניסן .)1997,ברם ,במקרה הזהות
היהודית  -אליה וקוץ בה (גם זה ממקורותינו :תלמוד
בבלי ,מסכת ראש השנה) .ככול שגיבוש הזהות הוא ייחודי,
אישי־אינדיבידואלי ,כך מתערער הבסיס המאחד בין היחידים היהודים באשר הם.
נוצר מצב פרדוקסלי :בעת שאנו פועלים לקראת חיזוק הזהות היהודית האישית,
מלמדים ומחנכים על מנת שכל אחד יוכל לבחור לעצמו מי הוא ומה הוא ־ בה
בעת ,כאנשי חינוך ,אנו נדרשים גם לחזק בקרב הילדים את הבסיסים המשותפים
להם עם שאר היהודים :המורשת המשותפת ,תרבותנו הקולקטיבית.
כיצד ניתן להתמודד עם פרדוקס זה? בית הספר ללימודי העם היהודי אשר בבית
התפוצות ,מוזיאון העם היהודי ,מציע מודל ייחודי להתמודדות חינוכית זו .מהותו
של המודל :עיסוק בזהות היהודית האישית מתוך הקשר ( )contextשל הזהות
היהודית הקבוצתית  -העם היהודי.

מושג חדש“ :עמיות יהודית”
מאז תחילת שנות ה־ 2000ניכרת התמודדות של אנשי חינוך יהודים בארץ
ובעולם עם האתגר של העמקת הזהות היהודית באמצעות ה'עם' היהודי .תהליך
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זה מאופיין בטביעת מושג ערכי־חינוכי חדש:
'עמיות יהודית' .המושג ,שנטבע לראשונה
באמצע המאה שעברה על ידי מרדכי קפלן,
מתאר מסגרת נורמטיבית או ערכית שכוללת
תחתיה את כלל התופעות היהודיות ולא
רק את המרכיבים הדתיים (בוגנים.)2007,
העמיות היא דרך להצגת תחושת השייכות
היהודית כראשונה במעלה לחוויה היהודית,
והיא שמה דגש דווקא על תחושה חזקה של
זהות קהילתית ,שהיא הכלי לחיזוק הקשר של
היהודים לחיים היהודיים וזה לזה (שם).
'עמיות יהודית' היא תפיסה שמתאימה
למשימות המאופיינות בתחום הלימוד 'מורשת
ותרבות ישראל' ,שכן באמצעות ההתמקדות
בתפיסה זו עוסק המחנך בחיזוק הזהות
היהודית האישית של היחיד ובה בעת בחיפוש
ובהתמודדות עם המכנים המשותפים ונקודות
חיבור בין יהודים.
מעבר לכך ,העמיות היהודית מרחיבה את
גבולות השיח הערכי־חינוכי ומאפשרת לילדים
מרחב זהותי (בן רפאל ובן חיים :)2006 ,כלומר,
מרחב שבו הם חופשים 'להסתובב' ו'לפגוש' -
כיחידים  -את המגוון והשונות בזהות היהודית
האישית ,ולהתלבט מהם הבסיסים לזהות
היהודית המשותפת  -כעם.
להלן אציע כיצד חוויה שכזו עשויה להתממש
בין כותליו של מוזיאון בכלל ,ומוזיאון העם
היהודי בפרט.

ממציאים מלים חדשות

משחקים עם מרתה

המוזיאון ככלי חינוכי
מהו מוזיאון? המועצה הבינלאומית למוזיאונים
  ICOMהגדירה את המוזיאון כמוסד ללאכוונת רווח ,קבוע ,בשירות החברה ולמען
פיתוחה  -הרוכש ,משמר ,חוקר ,מתקשר
ומציג למטרות לימוד ,חינוך והנאה ממצאים
חומריים של אנשים וסביבתם.
מרבית המוזיאונים שאנו מזהים היום
כמוזיאונים קלאסיים (כדוגמת המוזיאון
הבריטי או מוזיאון הלובר בפריז) נוסדו בסוף
המאה ה־ ,18הציגו אוספים ועסקו בשימור

הבמאים ג'ואל ואיתן כהן מבקרים בתערוכה
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בעת ,כאנשי חינוך ,אנו נדרשים גם לחזק בקרב הילדים את הבסיסים המשותפים
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מושג חדש“ :עמיות יהודית”
מאז תחילת שנות ה־ 2000ניכרת התמודדות של אנשי חינוך יהודים בארץ
ובעולם עם האתגר של העמקת הזהות היהודית באמצעות ה'עם' היהודי .תהליך
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זה מאופיין בטביעת מושג ערכי־חינוכי חדש:
'עמיות יהודית' .המושג ,שנטבע לראשונה
באמצע המאה שעברה על ידי מרדכי קפלן,
מתאר מסגרת נורמטיבית או ערכית שכוללת
תחתיה את כלל התופעות היהודיות ולא
רק את המרכיבים הדתיים (בוגנים.)2007,
העמיות היא דרך להצגת תחושת השייכות
היהודית כראשונה במעלה לחוויה היהודית,
והיא שמה דגש דווקא על תחושה חזקה של
זהות קהילתית ,שהיא הכלי לחיזוק הקשר של
היהודים לחיים היהודיים וזה לזה (שם).
'עמיות יהודית' היא תפיסה שמתאימה
למשימות המאופיינות בתחום הלימוד 'מורשת
ותרבות ישראל' ,שכן באמצעות ההתמקדות
בתפיסה זו עוסק המחנך בחיזוק הזהות
היהודית האישית של היחיד ובה בעת בחיפוש
ובהתמודדות עם המכנים המשותפים ונקודות
חיבור בין יהודים.
מעבר לכך ,העמיות היהודית מרחיבה את
גבולות השיח הערכי־חינוכי ומאפשרת לילדים
מרחב זהותי (בן רפאל ובן חיים :)2006 ,כלומר,
מרחב שבו הם חופשים 'להסתובב' ו'לפגוש' -
כיחידים  -את המגוון והשונות בזהות היהודית
האישית ,ולהתלבט מהם הבסיסים לזהות
היהודית המשותפת  -כעם.
להלן אציע כיצד חוויה שכזו עשויה להתממש
בין כותליו של מוזיאון בכלל ,ומוזיאון העם
היהודי בפרט.

ממציאים מלים חדשות

משחקים עם מרתה

המוזיאון ככלי חינוכי
מהו מוזיאון? המועצה הבינלאומית למוזיאונים
  ICOMהגדירה את המוזיאון כמוסד ללאכוונת רווח ,קבוע ,בשירות החברה ולמען
פיתוחה  -הרוכש ,משמר ,חוקר ,מתקשר
ומציג למטרות לימוד ,חינוך והנאה ממצאים
חומריים של אנשים וסביבתם.
מרבית המוזיאונים שאנו מזהים היום
כמוזיאונים קלאסיים (כדוגמת המוזיאון
הבריטי או מוזיאון הלובר בפריז) נוסדו בסוף
המאה ה־ ,18הציגו אוספים ועסקו בשימור

הבמאים ג'ואל ואיתן כהן מבקרים בתערוכה
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ובמחקר (.)Alexander and Alexander, 2008
לעומתם ,מוזיאוני המאה ה־ 20מתמקדים
יותר בתערוכות מתחלפות ,בחינוך ,בתרבות,
במחויבות לקהילה וברווחת הציבור .למעשה,
ככל שמערכת החינוך הציבורית התפתחה,
כך הפכו המוזיאונים לסוכני שינוי תרבותי
(שם) .כחלק מתפיסה זו פתוחים הגלריות
והמוזיאונים הלאומיים בבריטניה ללא תשלום
לקהל הרחב .המבקרים במוזיאונים כיום
יכולים לראות בכל רגע נתון מגוון של פעילויות:
קבוצת תלמידים היושבת על הרצפה ומתדיינת
עם מדריך ,מוזיקאים המתאמנים להופעה
בערב ,או אוצרים ומתכנני תצוגות הדנים
בתערוכה הבאה (Alexander and Alexander,
.)2008
המוזיאון ביסודו הוא כלי חינוכי :כבר לפני
כעשרים שנה פורסם דו"ח ועדה של איחוד
המוזיאונים האמריקאיים ,בו נדרשו כל סוגי
המוזיאונים לשים את החינוך ,במשמעותו
הרחבה ביותר ,במרכז העשייה הציבורית שלהם
( .)Nolan, 2009אמנם התצוגה המוזיאלית
ה"מסורתית" פותחה לפי קווים דידקטיים
שנבעו מיחס ריאליסטי לידע  -מסלול קבוע
למבקר ,שיש לו התחלה ,מהלך וסיום ברורים,
וחלוקה היררכית ולוגית של התוכן ,המוגש
ב"מנות קטנות" ( - )Black ,2005אולם מחקרים
הוכיחו כי גם בתצוגות דידקטיות אלה נוטים
המבקרים ליצור לעצמם מסלולים משלהם .הם
'מדלגים' ומתמקדים במוצגים מסוימים ולא
בהכרח 'מפנימים את החומר' כפי שהתכוונו
המתכננים.
לעומת זאת ,כאשר גרדנר מדבר על המוזיאון
ככלי חינוכי ,הוא מתכוון למוזיאון מסוג
אחר לגמרי  -מה שמכונה היום מוזיאון
'קונסטרוקטיביסטי' ( .)Hein, 1995כלומר,
תצוגות המזמנות למבקרים אפשרות להבנות
לעצמם ידע ולהסיק מסקנות אישיות .תצוגות
אלה מאופיינות במספר נקודות פתיחה ,ללא
מסלול קבוע מראש וללא סיום אחיד ,ומציעות
מיגוון של אמצעי למידה אקטיביים מתוך מנעד
רחב של השקפות עולם .בכך הם משחקים

תפקיד חברתי מרכזי יותר ,וכך הם הופכים למשמעותיים
בעיצוב תפיסות הידע :על ידי שימוש באוספים ליצירת
נרטיבים תרבותיים ויזואליים הם מספקים השקפות
שונות על העבר ועל הווה .הם יכולים לקבץ ,להוציא
מהקשר ,לארגן ואף לספר מחדש ,ובכך הם מחזקים ואף
מייצרים נרטיבים (. )Alexander and Alexander, 2008
מחקרים שונים מוכיחים כי המבקרים אמורים ליהנות
בביקורם במוזיאון וכי יש קשר ישיר בין הנאה לללימוד:
הם ילמדו יותר אם ייהנו! ( )Nolan, 2009על כן ,בעשור
האחרון אנו עדים להתפתחותם של מוזיאונים משתפי
קהל ,אינטראקטיביים ,הפונים למספר אינטילגנציות
ולמיגוון סגנונות למידה .בנוסף ,ניכרים מוזיאונים
שמשלבים את המרחביות הפיזית עם הממשק הוירטואלי -
התפתחות שמושפעת מתעשיית משחקי המחשב והסביבות
הוירטואליות (.)Nolan, 2009
לכן ,מוזיאונים וגם מסגרות חינוך בלתי פורמאליות
מאמצים את הטכנולוגיה החדשנית ועושים בה שימוש
לשם מעורבות רבה יותר של המבקרים ,לפני ואחרי
ביקורם הפיזי.

אליעזר בן יהודה .איור איתי רייכרט

מרחב להזדהות:
בית התפוצות ,מוזיאון העם היהודי
כיוון שכעם יהודי זהותנו המשותפת מכילה מגוון 'מוצרים' היסטוריים ,כגון יצירה
כתובה ,מוסדות ,חפצים וסמלים ( )Kelman, 1998המספקים גירויים ויזואליים
משמעותיים  -הרי שהמוזיאון של העם היהודי הוא מרחב טבעי לעיסוק חינוכי
בזהות יהודית ,בנרטיבים ההיסטוריים ובשאיפות העתידיות.
מלכתחילה בחרו מתכנני תצוגת הקבע בבית התפוצות ,אבא קובנר וישעיהו ויינברג,
ליצור תצוגה שתשמש מכשיר חינוכי .אמנם המסר החינוכי של בית התפוצות
מעולם לא הוגדר באורח פורמאלי ,אבל אפשר לומר כי כולם הסכימו שתפקידו
העיקרי הוא לחזק את תחושת הזהות היהודית של הקהל (היהודי) המבקר בו
ולחזק את זיקתו לעבר ההיסטורי של עמו (ויינברג.)1989 ,
כבר ב־ ,1978שנת פתיחת המוזיאון ,נחשב העיסוק בחיזוק הזהות היהודית לבעל
חשיבות רבה .המתכננים חתרו לגיוון גדול ככל האפשר של אמצעי התצוגה על
מנת להגביר את התעניינותו של המבקר בתוכן ,ובשנים הראשונות לאחר פתיחתו
נחשב מוזיאון בית התפוצות לפורץ דרך וחדשני :התצוגה נבנתה על פי תמות ולא
לפי סדר כרונולוגי ,היא שילבה את הטכנולוגיה החדישה של תקופתה (מחשבים,
סרטים ,שקופיות וכדומה) ,וכמעט שלא כללה אוסף מקורי אלא התבססה לרוב
על שחזורים .ישעיהו ויינברג ( )1989כינה את המוזיאון לאחר פתיחתו "מוזיאון
חם" ,המעורר רגשות חמים בקרב המבקרים היהודים ,מה שעולה בקנה אחד עם
היעד החינוכי העיקרי של המקום :התעוררות של רגשי הזדהות מובהקים עם עברו

ביבליוגרפיה
* איגוד המוזיאונים ואיקו"ם
ישראל נמצא ברשת:

www.icom.org.il

* אריקסון ,א .ה .)1968( .זהות:
נעורים ומשבר .תל אביב :ספרית
הפועלים.
* בוגנים ,א .)2007( .עמיות
יהודית בעידן של גלובליזציה.
ירושלים ותל אביב :הסוכנות
היהודית לארץ ישראל ובית
התפוצות.
* בן רפאל ,א .ובן חיים
ל .)2006( .זהויות יהודיות
בעידן רב־מודרני .רעננה:
האוניברסיטה הפתוחה.
* הרמן ,ש .)1988( .הזהות
היהודית־ישראלית (מחקר) .תל
אביב :המכון לחקר עמנו.
* וינברג ,י .)1989( .מוזיאון מסוג
אחר .במוזיאון ,מספר .2
* זוסמן ,ר .רוזן־גרוס ,י.
וקוריצקי  ,צ .)2010( .מורשת
ותרבות ישראל ,תוכנית מסגרת
לבתי הספר היסודיים ולחטיבות
הביניים בחינוך הממלכתי במגזר
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ובמחקר (.)Alexander and Alexander, 2008
לעומתם ,מוזיאוני המאה ה־ 20מתמקדים
יותר בתערוכות מתחלפות ,בחינוך ,בתרבות,
במחויבות לקהילה וברווחת הציבור .למעשה,
ככל שמערכת החינוך הציבורית התפתחה,
כך הפכו המוזיאונים לסוכני שינוי תרבותי
(שם) .כחלק מתפיסה זו פתוחים הגלריות
והמוזיאונים הלאומיים בבריטניה ללא תשלום
לקהל הרחב .המבקרים במוזיאונים כיום
יכולים לראות בכל רגע נתון מגוון של פעילויות:
קבוצת תלמידים היושבת על הרצפה ומתדיינת
עם מדריך ,מוזיקאים המתאמנים להופעה
בערב ,או אוצרים ומתכנני תצוגות הדנים
בתערוכה הבאה (Alexander and Alexander,
.)2008
המוזיאון ביסודו הוא כלי חינוכי :כבר לפני
כעשרים שנה פורסם דו"ח ועדה של איחוד
המוזיאונים האמריקאיים ,בו נדרשו כל סוגי
המוזיאונים לשים את החינוך ,במשמעותו
הרחבה ביותר ,במרכז העשייה הציבורית שלהם
( .)Nolan, 2009אמנם התצוגה המוזיאלית
ה"מסורתית" פותחה לפי קווים דידקטיים
שנבעו מיחס ריאליסטי לידע  -מסלול קבוע
למבקר ,שיש לו התחלה ,מהלך וסיום ברורים,
וחלוקה היררכית ולוגית של התוכן ,המוגש
ב"מנות קטנות" ( - )Black ,2005אולם מחקרים
הוכיחו כי גם בתצוגות דידקטיות אלה נוטים
המבקרים ליצור לעצמם מסלולים משלהם .הם
'מדלגים' ומתמקדים במוצגים מסוימים ולא
בהכרח 'מפנימים את החומר' כפי שהתכוונו
המתכננים.
לעומת זאת ,כאשר גרדנר מדבר על המוזיאון
ככלי חינוכי ,הוא מתכוון למוזיאון מסוג
אחר לגמרי  -מה שמכונה היום מוזיאון
'קונסטרוקטיביסטי' ( .)Hein, 1995כלומר,
תצוגות המזמנות למבקרים אפשרות להבנות
לעצמם ידע ולהסיק מסקנות אישיות .תצוגות
אלה מאופיינות במספר נקודות פתיחה ,ללא
מסלול קבוע מראש וללא סיום אחיד ,ומציעות
מיגוון של אמצעי למידה אקטיביים מתוך מנעד
רחב של השקפות עולם .בכך הם משחקים

תפקיד חברתי מרכזי יותר ,וכך הם הופכים למשמעותיים
בעיצוב תפיסות הידע :על ידי שימוש באוספים ליצירת
נרטיבים תרבותיים ויזואליים הם מספקים השקפות
שונות על העבר ועל הווה .הם יכולים לקבץ ,להוציא
מהקשר ,לארגן ואף לספר מחדש ,ובכך הם מחזקים ואף
מייצרים נרטיבים (. )Alexander and Alexander, 2008
מחקרים שונים מוכיחים כי המבקרים אמורים ליהנות
בביקורם במוזיאון וכי יש קשר ישיר בין הנאה לללימוד:
הם ילמדו יותר אם ייהנו! ( )Nolan, 2009על כן ,בעשור
האחרון אנו עדים להתפתחותם של מוזיאונים משתפי
קהל ,אינטראקטיביים ,הפונים למספר אינטילגנציות
ולמיגוון סגנונות למידה .בנוסף ,ניכרים מוזיאונים
שמשלבים את המרחביות הפיזית עם הממשק הוירטואלי -
התפתחות שמושפעת מתעשיית משחקי המחשב והסביבות
הוירטואליות (.)Nolan, 2009
לכן ,מוזיאונים וגם מסגרות חינוך בלתי פורמאליות
מאמצים את הטכנולוגיה החדשנית ועושים בה שימוש
לשם מעורבות רבה יותר של המבקרים ,לפני ואחרי
ביקורם הפיזי.

אליעזר בן יהודה .איור איתי רייכרט

מרחב להזדהות:
בית התפוצות ,מוזיאון העם היהודי
כיוון שכעם יהודי זהותנו המשותפת מכילה מגוון 'מוצרים' היסטוריים ,כגון יצירה
כתובה ,מוסדות ,חפצים וסמלים ( )Kelman, 1998המספקים גירויים ויזואליים
משמעותיים  -הרי שהמוזיאון של העם היהודי הוא מרחב טבעי לעיסוק חינוכי
בזהות יהודית ,בנרטיבים ההיסטוריים ובשאיפות העתידיות.
מלכתחילה בחרו מתכנני תצוגת הקבע בבית התפוצות ,אבא קובנר וישעיהו ויינברג,
ליצור תצוגה שתשמש מכשיר חינוכי .אמנם המסר החינוכי של בית התפוצות
מעולם לא הוגדר באורח פורמאלי ,אבל אפשר לומר כי כולם הסכימו שתפקידו
העיקרי הוא לחזק את תחושת הזהות היהודית של הקהל (היהודי) המבקר בו
ולחזק את זיקתו לעבר ההיסטורי של עמו (ויינברג.)1989 ,
כבר ב־ ,1978שנת פתיחת המוזיאון ,נחשב העיסוק בחיזוק הזהות היהודית לבעל
חשיבות רבה .המתכננים חתרו לגיוון גדול ככל האפשר של אמצעי התצוגה על
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שינויים אלה הביאו לצמיחה דרמטית במספר המבקרים כמו גם באופיים:
לראשונה זה זמן רב ניתן לראות בין כותלי בית התפוצות ילדים מכל הגילאים
בקבוצות מאורגנות ,משפחות צעירות ,אנשי חינוך מהארץ והעולם ,תיירים יהודים
ולא יהודים וקהל בוגר שוחר תרבות וידע הבא להנות מהרצאות ,קונצרטים או
שיח גלריה .בית התפוצות מוזיאון העם היהודי שם את העשייה החינוכית בליבתו
( ,)Mittleberg, 2011ובית הספר ללימודי העם היהודי עושה שימוש בסביבתו
הייחודית ,המוזיאלית ,כמרחב לשיח של זהות ועידוד הזדהות יהודית.
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ההיסטורי של העם היהודי .ההזדהות היא היבט פעיל ועמוק יותר בתהליך הגדרת
הזהות :על ידי הזדהות ,הפרט מאמץ משמעויות או התנהגות משום שהוא מבקש
לייסד או לשמר מערכת יחסים רצויה עם אדם נוסף או קבוצה (.)Kelman, 1998
בשנת  2005חוקקה הכנסת את 'חוק בית התפוצות' המגדיר אותו כ'מרכז הלאומי
לקהילות ישראל בארץ ובעולם' .חוק זה ,המקבע את קיומו של בית התפוצות
ומגדיר את משימתו ,מציב אותו כמרחב ייחודי וחשוב לעיסוק בזהות היהודית.
ואכן ,בשנים האחרונות שינה בית התפוצות את פניו והפך ל'מוזיאון העם היהודי'
בזכות תוכנית אסטרטגית מקיפה ורב שנתית שתוצאותיה ניכרות בכל פינה:
הקמת בית ספר ללימודי העם היהודי המכוון ויוצר את התוכן החינוכי ,ורענון מן
היסוד של האוצרות ,שתוצאותיה הן תנופה של תערוכות מתחלפות ,היסטוריות
ועכשוויות ,ברמה בינלאומית.

חוקרים מציינים את השפה העברית כמבנה עומק משמעותי בזהותו של העם
היהודי (למשל :מלמד ;Holm et al, 2003 ;Cohen and Bar Shalom, 2006 ; 2003 ,כהן,
 .)2008רציפותה של מורשתנו המילולית ,שראשיתה בלשון המקרא (שפת התנ"ך),
דרך לשון החכמים (שפת המשנה והתלמוד) ,לשון ימי הביניים ,לשונות יהודיות
שהתפתחו בקהילות יהודיות רבות (בהן יידיש ,לדינו ושפות יהודיות ערביות)
והעברית החדשה המדוברת של ימינו  -הופכים אותה לחוט המקשר בין העבר,
ההווה והעתיד של העם היהודי.
לפני שבועות מספר נפתחה הגלריה למשפחה בבית התפוצות בתערוכה ראשונה,
ייחודית מסוגה ,לילדים מגיל הגן ,המוקדשת לשפה העברית" :א-ב-גע-דע".
התערוכה מזמנת למבקרים הצעירים מרחב להזדהות עם היבטיה השונים של
השפה העברית ,כנדבך לקראת הזדהותם עם העם היהודי :הם נחשפים למקורות
תנ"כיים ומשחקים בפיענוח "לוח גזר" בו מוצג כתב עברי קדום; הם מתוודעים
לעשייתו של אליעזר בן יהודה ,מחדש השפה העברית ,ומוזמנים להמציא מילים
חדשות באמצעות "מכונת המילים"; הם יכולים ללמוד על שמם דרך "באר השמות"
ולשחק באותיות כדי ליצור מילים ועוד.
תערוכה זו בנויה לפי עקרונות ה'מרחב להזדהות' כפי שאפיינתי אותם:
 #זהו חלל חוויתי שמאפשר לילדים השתתפות והתנסות פעילה.
 #התערוכה בנויה לפי עקרונות המוזיאון הקונסטרוקטיביסטי :אין נקודת התחלה
או סיום מוגדרים ,ויש מגוון של מסלולים ומוצגים הפונים לאינטיליגנציות מרובות
(מילולית ,בין אישית ,תוך אישית ,מרחבית ,ועוד).
 #בתערוכה משולבים אמצעי מולטימדיה מתקדמים והיא מלווה הן בפעילות
סדנאית משלימה והן בממשק וירטואלי ,המעצימים את ההבנה.
 #בנוסף ,התערוכה משלבת מוצגים ומרחבי פעילות משחקיים ,התורמים להנאה
ובכך מעמיקים את החוויה הלימודית.
לסיכום ,אני מציעה לעסוק בתחום הלימוד של מורשת ותרבות ישראל מתוך
התמקדות הן ביחיד והן ביסודות המשותפים לנו כעם יהודי ,דרך מושג העמיות
היהודית .היות והמוזיאון הוא כלי חינוכי בכלל וכלי חינוכי מקדם זהות בפרט,
בית התפוצות ,מוזיאון העם היהודי ,עשוי לשרת את הלימוד כמרחב להזדהות
וככלי חינוכי להעמקת הזהות היהודית .לדוגמה ,דרך התערוכה החדשה העוסקת
בשפה העברית .דעתי היא כי חווית ביקור משמעותית במוזיאון תשלים באופן
נאות את הלמידה בגן או בכיתה ובבחינה זו יהיו הם "טובים השניים" מן האחד.
שחיה מהנה! 
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שיח גלריה .בית התפוצות מוזיאון העם היהודי שם את העשייה החינוכית בליבתו
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 #בתערוכה משולבים אמצעי מולטימדיה מתקדמים והיא מלווה הן בפעילות
סדנאית משלימה והן בממשק וירטואלי ,המעצימים את ההבנה.
 #בנוסף ,התערוכה משלבת מוצגים ומרחבי פעילות משחקיים ,התורמים להנאה
ובכך מעמיקים את החוויה הלימודית.
לסיכום ,אני מציעה לעסוק בתחום הלימוד של מורשת ותרבות ישראל מתוך
התמקדות הן ביחיד והן ביסודות המשותפים לנו כעם יהודי ,דרך מושג העמיות
היהודית .היות והמוזיאון הוא כלי חינוכי בכלל וכלי חינוכי מקדם זהות בפרט,
בית התפוצות ,מוזיאון העם היהודי ,עשוי לשרת את הלימוד כמרחב להזדהות
וככלי חינוכי להעמקת הזהות היהודית .לדוגמה ,דרך התערוכה החדשה העוסקת
בשפה העברית .דעתי היא כי חווית ביקור משמעותית במוזיאון תשלים באופן
נאות את הלמידה בגן או בכיתה ובבחינה זו יהיו הם "טובים השניים" מן האחד.
שחיה מהנה! 
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'רגישות ועידון'' ,אושר ושלמות',
'אינדיבידואליזם' ו'יצירתיות' .כל
המסרים הערכיים האלה מופיעים
בספרים מאוירים לגיל הרך שיצאו
בישראל בארבעים השנים הראשונות
לקיומה ,והם ממתנים במידה רבה את
ההנחה שספרות הילדים של אז הייתה
"ספרות מגויסת" ,שחינכה לחלוציות
ולמיליטריזם ברוח התקופה
איור של אורה איתן לספרה של
נירה הראל "אפשר להשאיר
הודעה" ,בהוצאת עם עובד

מאת ד"ר תור גונן

מסרים ערכיים בספרי ילדים
ישראליים מאויירים לגיל הרך
ספרי ילדים מאויירים כהצהרה ערכית
ערכים הנם ממוקדי הדיון המרכזיים בספרות בכלל ובספרות ילדים בארץ ובעולם
בפרט ,ולא בכדי (אלמוג ;1980 ,ברגסון ;1982 ,ברוך ;1991,הראל ;1983 ,הראל,
 ;1986הראל ;1992 ,כהן ;1988 ,פיינגולד ;1977 ,רגב ;2002 ,שרףCooperman, ;1978 ,
1983; De-Charms & Moeller, 1962; MacClelland, 1963; MacLeod, 1976; O'dell,
 .)1978; Huerlimann, 1967בגיל הרך ,שבו ההכרה האנושית לא התגבשה עדיין
סביב השקפות מוצקות ,והיא נמצאת בשלבי עיצוב ראשונים של פתיחות לספוג
מסרים ,רשמים והתרחשויות ,הספרות המאוירת ממלאה תפקיד חשוב בהנחלת
ערכים ,בהבנת מסרים מופשטים ,בבניית דגמי יסוד באסתטיקה ובאמנות
ובהעמקת ההבנה הרגשית והפסיכולוגית (גונן ;1998 ,גונן ;2004 ,גונן ;2008 ,הראל,
 ;1983רות ;1978 ,שביד ;1992 ,שורץ ;1968 ,שורץ ;1969 ,שורץArbuthnot, ;1972 ,
.)1964; Dixon, 1977; Schwarcz, 1982; Schwarcz & Schwarcz, 1991
מאמר זה יתמקד בשינויים שחלו במסרים הערכיים בספרות הישראלית המאוירת
לגיל הרך במהלך ארבעת העשורים הראשונים למדינה ,מתוך תפיסת ספרות זו
כתוצר תרבות בין־תחומי ,הנושא עמו הצהרה ערכית מכוונת בטקסט ,באיור
ד"ר תור גונן ,מכללת לוינסקי לחינוך ,תל–אביב.

58

ובעיצוב ,ומשקף את הערכים הנתפשים כמועדפים להעברה בין־דורית על ידי
החברה.
למרות רמת החופש הגבוהה יותר בהפקת ספרי ילדים (לעומת ספרי לימוד
ומקראות) ,גם אם המסרים הערכיים אינם מופיעים בהם כהטפה גלויה ,וגם אם
היוצרים טוענים שהספרים אינם באים לחנך לערכים  -עצם הפקתם הממוסדת,
והפנייה מאדם בוגר אל צעיר ממנו ,מניחות את קיומן של הנחיות חברתיות
מועדפות ,גם אם הן נטולות בולטות תרבותית או קונצנזוס חברתי ,וגם אם רמת
המודעות כלפיהן אינה גבוהה.
כדי להעריך את מידת חשיבותם או העדפתם של מסרים ערכיים ,הרי שמעבר
לעצם הופעתם בספר יש לבחון האם הם מופיעים במידה רבה או מועטה ומה
עוצמת הופעתם; באיזה אופן המסרים מופיעים  -חיובי או שלילי (לדוגמה ,ערך
כ'סדר ,ניקיון ושמירת החוק' עשוי להופיע באופן חיובי ובעוצמה רבה בתקופה
אחת ,ובתקופה אחרת באופן שלילי) ,באיזה הקשר המסרים מופיעים בטקסט
ובאיור (לדוגמה ,ערך של 'אהבת טבע' יכול להופיע בהקשר לאומי תלוי 'חלוציות'
בטקסט ובהקשר אל־אישי קוסמי תלוי 'אושר ושלמות הווייתית' באיור); מה הם

* מאמר זה מבוסס על
עבודת מחקר לשם קבלת
תואר דוקטור לפילוסופיה
מטעם אוניברסיטת חיפה,
בהדרכתם של פרופ' אדיר
כהן ,פרופ' קלוד גנדלמן
ופרופ' יוסף שורץ .המחקר
נכתב בעזרת מענקי
מחקר מטעם "האגודה
הישראלית לקרנות מחקר
וחינוך" ומטעם ה"קרן
ע"ש דוד בן גוריון".
* * המאמר מוקדש בתודה
למורים שהצביעו לי על
הדרך ,בחיים ובמחקר
האקדמי ,ולזכרם של
מוריי ,פרופ' יוסף שורץ
ז"ל ופרופ' קלוד גנדלמן
ז"ל .תודה מיוחדת לד"ר
אבי גריפל ולד"ר איתמר
בשן היקרים על העידוד
הרב והעזרה המחקרית
שהעניקו לי.
*** מאמר זה הנו עיבוד
חלק מספר העוסק באיור
ספרי ילדים ,הנמצא
בתהליך כתיבה בימים
אלה בעזרת מלגת כתיבה
מטעם "מכון מופ"ת",
ועל כך תודות ליהודית
שטיינמן ולהוצאה לאור
של מכון מופ"ת.

מבשרי העתיד?

האינדיקטורים להופעתם; האם המסרים הערכיים המופיעים או הנעדרים מן
הספרים נמצאים בהלימה מלאה עם מערכת הערכים הרווחת בחברה בתקופה
שבה הם הופיעו בספרי הילדים; האם יש שוני בין המסרים הערכיים בטקסט
ובאיור.
כל אלו הן שאלות שעלו במחקר המקורי ,שהיה חלוצי מבחינת שיטת המחקר שלו,
הכלי המחקרי שפותח בו ,היקפו ואופיו הבין־תחומי.
יש לזכור שמסרים ערכיים מופשטים מועברים לא רק באמצעות טקסט אלא גם
באמצעות האיור והאלמנטים הצורניים והפיזיים של הספר ,שחשיבותם טמונה
בעצם היותם מדיום ישיר הנגיש לילד בגיל הרך גם ללא תלות בתיווכו של המבוגר.
בבחינתם של מסרים ערכיים יש לקחת בחשבון לא רק את נושאיו ,תכניו וסגנונו
של הטקסט הכתוב ,אלא גם את נושאיו של האיור ,את הפרמטרים הוויזואליים
של העיצוב ואיכות ההפקה ,הכריכה והפורמט ,דפי הבטנה והשער ,איכות הנייר,
העיצוב הגרפי של העמוד הכפול ,רצף הסצנות ,הטיפוגרפיה ,סגנון האיור ,הטכניקה
והחומריות של האיור המקורי ,אזכורים מעולם האמנות ,קומפוזיציה ,צורה ,קו,
צבעוניות ,מסגרת ,סמלים מוסכמים באיור ,דמויותיהם של הגיבורים ,הבעותיהם
ושפת גופם ,יחסיהם עם שאר הגיבורים ועם הסביבה ,תפאורת הרקע ,הנוף ועולם
החפצים המתואר במימד הוויזואלי .כל אלו תומכים לא רק בטיפוח של אוריינות
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'רגישות ועידון'' ,אושר ושלמות',
'אינדיבידואליזם' ו'יצירתיות' .כל
המסרים הערכיים האלה מופיעים
בספרים מאוירים לגיל הרך שיצאו
בישראל בארבעים השנים הראשונות
לקיומה ,והם ממתנים במידה רבה את
ההנחה שספרות הילדים של אז הייתה
"ספרות מגויסת" ,שחינכה לחלוציות
ולמיליטריזם ברוח התקופה
איור של אורה איתן לספרה של
נירה הראל "אפשר להשאיר
הודעה" ,בהוצאת עם עובד

מאת ד"ר תור גונן

מסרים ערכיים בספרי ילדים
ישראליים מאויירים לגיל הרך
ספרי ילדים מאויירים כהצהרה ערכית
ערכים הנם ממוקדי הדיון המרכזיים בספרות בכלל ובספרות ילדים בארץ ובעולם
בפרט ,ולא בכדי (אלמוג ;1980 ,ברגסון ;1982 ,ברוך ;1991,הראל ;1983 ,הראל,
 ;1986הראל ;1992 ,כהן ;1988 ,פיינגולד ;1977 ,רגב ;2002 ,שרףCooperman, ;1978 ,
1983; De-Charms & Moeller, 1962; MacClelland, 1963; MacLeod, 1976; O'dell,
 .)1978; Huerlimann, 1967בגיל הרך ,שבו ההכרה האנושית לא התגבשה עדיין
סביב השקפות מוצקות ,והיא נמצאת בשלבי עיצוב ראשונים של פתיחות לספוג
מסרים ,רשמים והתרחשויות ,הספרות המאוירת ממלאה תפקיד חשוב בהנחלת
ערכים ,בהבנת מסרים מופשטים ,בבניית דגמי יסוד באסתטיקה ובאמנות
ובהעמקת ההבנה הרגשית והפסיכולוגית (גונן ;1998 ,גונן ;2004 ,גונן ;2008 ,הראל,
 ;1983רות ;1978 ,שביד ;1992 ,שורץ ;1968 ,שורץ ;1969 ,שורץArbuthnot, ;1972 ,
.)1964; Dixon, 1977; Schwarcz, 1982; Schwarcz & Schwarcz, 1991
מאמר זה יתמקד בשינויים שחלו במסרים הערכיים בספרות הישראלית המאוירת
לגיל הרך במהלך ארבעת העשורים הראשונים למדינה ,מתוך תפיסת ספרות זו
כתוצר תרבות בין־תחומי ,הנושא עמו הצהרה ערכית מכוונת בטקסט ,באיור
ד"ר תור גונן ,מכללת לוינסקי לחינוך ,תל–אביב.
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ובעיצוב ,ומשקף את הערכים הנתפשים כמועדפים להעברה בין־דורית על ידי
החברה.
למרות רמת החופש הגבוהה יותר בהפקת ספרי ילדים (לעומת ספרי לימוד
ומקראות) ,גם אם המסרים הערכיים אינם מופיעים בהם כהטפה גלויה ,וגם אם
היוצרים טוענים שהספרים אינם באים לחנך לערכים  -עצם הפקתם הממוסדת,
והפנייה מאדם בוגר אל צעיר ממנו ,מניחות את קיומן של הנחיות חברתיות
מועדפות ,גם אם הן נטולות בולטות תרבותית או קונצנזוס חברתי ,וגם אם רמת
המודעות כלפיהן אינה גבוהה.
כדי להעריך את מידת חשיבותם או העדפתם של מסרים ערכיים ,הרי שמעבר
לעצם הופעתם בספר יש לבחון האם הם מופיעים במידה רבה או מועטה ומה
עוצמת הופעתם; באיזה אופן המסרים מופיעים  -חיובי או שלילי (לדוגמה ,ערך
כ'סדר ,ניקיון ושמירת החוק' עשוי להופיע באופן חיובי ובעוצמה רבה בתקופה
אחת ,ובתקופה אחרת באופן שלילי) ,באיזה הקשר המסרים מופיעים בטקסט
ובאיור (לדוגמה ,ערך של 'אהבת טבע' יכול להופיע בהקשר לאומי תלוי 'חלוציות'
בטקסט ובהקשר אל־אישי קוסמי תלוי 'אושר ושלמות הווייתית' באיור); מה הם

* מאמר זה מבוסס על
עבודת מחקר לשם קבלת
תואר דוקטור לפילוסופיה
מטעם אוניברסיטת חיפה,
בהדרכתם של פרופ' אדיר
כהן ,פרופ' קלוד גנדלמן
ופרופ' יוסף שורץ .המחקר
נכתב בעזרת מענקי
מחקר מטעם "האגודה
הישראלית לקרנות מחקר
וחינוך" ומטעם ה"קרן
ע"ש דוד בן גוריון".
* * המאמר מוקדש בתודה
למורים שהצביעו לי על
הדרך ,בחיים ובמחקר
האקדמי ,ולזכרם של
מוריי ,פרופ' יוסף שורץ
ז"ל ופרופ' קלוד גנדלמן
ז"ל .תודה מיוחדת לד"ר
אבי גריפל ולד"ר איתמר
בשן היקרים על העידוד
הרב והעזרה המחקרית
שהעניקו לי.
*** מאמר זה הנו עיבוד
חלק מספר העוסק באיור
ספרי ילדים ,הנמצא
בתהליך כתיבה בימים
אלה בעזרת מלגת כתיבה
מטעם "מכון מופ"ת",
ועל כך תודות ליהודית
שטיינמן ולהוצאה לאור
של מכון מופ"ת.

מבשרי העתיד?

האינדיקטורים להופעתם; האם המסרים הערכיים המופיעים או הנעדרים מן
הספרים נמצאים בהלימה מלאה עם מערכת הערכים הרווחת בחברה בתקופה
שבה הם הופיעו בספרי הילדים; האם יש שוני בין המסרים הערכיים בטקסט
ובאיור.
כל אלו הן שאלות שעלו במחקר המקורי ,שהיה חלוצי מבחינת שיטת המחקר שלו,
הכלי המחקרי שפותח בו ,היקפו ואופיו הבין־תחומי.
יש לזכור שמסרים ערכיים מופשטים מועברים לא רק באמצעות טקסט אלא גם
באמצעות האיור והאלמנטים הצורניים והפיזיים של הספר ,שחשיבותם טמונה
בעצם היותם מדיום ישיר הנגיש לילד בגיל הרך גם ללא תלות בתיווכו של המבוגר.
בבחינתם של מסרים ערכיים יש לקחת בחשבון לא רק את נושאיו ,תכניו וסגנונו
של הטקסט הכתוב ,אלא גם את נושאיו של האיור ,את הפרמטרים הוויזואליים
של העיצוב ואיכות ההפקה ,הכריכה והפורמט ,דפי הבטנה והשער ,איכות הנייר,
העיצוב הגרפי של העמוד הכפול ,רצף הסצנות ,הטיפוגרפיה ,סגנון האיור ,הטכניקה
והחומריות של האיור המקורי ,אזכורים מעולם האמנות ,קומפוזיציה ,צורה ,קו,
צבעוניות ,מסגרת ,סמלים מוסכמים באיור ,דמויותיהם של הגיבורים ,הבעותיהם
ושפת גופם ,יחסיהם עם שאר הגיבורים ועם הסביבה ,תפאורת הרקע ,הנוף ועולם
החפצים המתואר במימד הוויזואלי .כל אלו תומכים לא רק בטיפוח של אוריינות
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העשור הראשון
ציור של אריה נבון לשירה של
לאה גולדברג "האדון חלום"
מתוך הספר "מה עושות
האיילות" ,בהוצאת ספריית
פועלים

חזותית או פיתוח טעם אסתטי ,אלא משקפים את אקלים
הערכים המוצהר והפחות מוצהר ,שהחברה שבה נוצר הספר
רצתה להקנות לילדיה הרכים.
במשך שנים רבות נתפס האיור כ'בן חורג' של האמנות
הפלסטית ,וספרי הילדים המאוירים נתפסו כאובייקט תרבות
מינורי .מצב זה הונצח גם בתחום המחקר .בתקופה שבה
נהגה הרעיון למחקר שלי כבר נכתבו מספר מאמרים קצרים
ועבודות מעניינות שהתייחסו למסרים ערכיים בספרות ילדים
ישראלית ,אולם היו בהם חסרים משמעותיים שניתבו אותי
לעבר אסטרטגיות מחקר חלופיות (הערה מס' .)1
על רקע זה ,מטרתו של המחקר שלי ,שבדק מסרים ערכיים
בספרי ישראליים מאוירים לגיל הרך מ־ 1948ועד לשנת ,1984
הייתה כפולה:
המגמה הראשונה :לבחון באופן מאוזן את דפוסי הופעתם של מסרים ערכיים
במימד המילולי ובמימד הוויזואלי ,ולעמוד על מגמות השינוי שחלו בהעברתם
לאורך השנים ,בד בבד עם בחינתן מחדש של מוסכמות שהשתרשו בתחום.
המגמה השנייה :לבנות כלי מחקרי חדש ,שיאפשר בדיקה שיטתית של שני מימדיו
של הספר המאויר ,המימד המילולי והמימד הוויזואלי (הערה מס' .)2

ממצאי המחקר ומסקנותיו
מבנה המסרים הערכיים
במחקר ,שבדק  15ערכים בדגימה אקראית של  592יחידות ניתוח מילוליות
וויזואליות (מתוך רשימה כוללנית של  1,724ספרי ילדים ישראליים מאוירים לגיל
הרך לאורך כארבעים שנים) ,הופרכו אחדות מן המוסכמות הרווחות בקשר לספרות
זו .מאחר שמחקרי העבר במערב ובישראל לא הציעו תיאוריה שעסקה במבנה
המסרים הערכיים בספרות הילדים ,מחקר זה הוא מחקר אמפירי ראשון ,המבנה
את התחום וממקם את המסרים הערכיים במימד הטקסטואלי ובמימד הוויזואלי
על ידי משפט מיפוי הנסמך על שיטת השטחות (.)Guttman, 1968; Guttman, 1982
ההשערה התיאורטית המבנית ,שנסמכה על מחקר מבנה ערכים בחברה הישראלית
הבוגרת (לוי ,)1984 ,מיינה את המסרים הערכיים בספרי ילדים לשלוש אוריינטציות
ערכיות מקוטבות באופיין ' -אישיות'' ,בין־אישיות' ו'אל־אישיות'  -באופן המעיד
על קרבה בין "אשכולות" ערכים בעלי אוריינטציה משותפת .השערה זו קיבלה
אישוש אמפירי הן במימד המילולי והן במימד הוויזואלי ,והתגלתה כדרך המיון
המשמעותית ביותר בתחום הנחקר.
האוריינטציה האישית כללה בתוכה לא רק ערך כ'אינדיבידואליזם' ,אלא גם 'עידון
ורגישות חווייתית'' ,חומריות ועושר' ו'יצירתיות ,דמיון ומשחק' ,שבמרכזם פיתוח
עולמו הפנימי של הפרט ,סיפוקי הנאה חושית וצרכי התפתחות ילדיים בסיסיים,
בצד 'חשיבה ביקורתית' ,הדורשת מן הילד להפעיל חוש שיפוט עצמאי תוך נאמנות
ל"עצמי" שלו .הערכים שנכללו באוריינטציה האישית נמצאו כעומדים בקיטוב
לערכים שהיוו חלק מן האוריינטציה הבין־אישית.
האוריינטציה הבין־אישית כללה ערכים של 'סדר ושמירת החוק'' ,אהבת משפחה',
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'מציאותיות ובגרות'' ,חברות' ו'אהבת טבע' (במימד המילולי בלבד) ,שאופיינו
בדרישה להתחשבות בזולת ובהגבלת חופש הפרט למען רווחת הכלל .הקיטוב
הפילוסופי ,הקיים בין הפרט לבין מסגרות חברתיות ,מוטמע ומועבר במבנה־העל
העומד בבסיסה הערכי של ספרות הילדים המאוירת לגיל הרך ,ומודגש ,לדוגמה,
בקיטוב בין 'אינדיבידואליזם' ל'סדר ושמירת חוק'.
האוריינטציה האל־אישית ,המקוטבת לשתי האוריינטציות האחרות ,כללה
במחקר את הערכים 'פטריוטיזם'' ,מסורת יהודית'' ,אושר ושלמות'' ,חריצות,
עבודה' ו'אהבת טבע' (במימד הוויזואלי בלבד) ,הקוראים לריסון עולם הפרט
למען אידיאולוגיה כלשהי או לאי־היצמדות לאגואיזם צר למען הבנת התרחשויות
בעלות אופי טרנסצנדנטי בעל איכויות של מרחב רוחני.
השוני שהסתמן בין המימד הוויזואלי והמימד המילולי במבנה המפה הערכית
מבחינת הקשרי המסרים הערכיים לאוריינטציות שונות ,מערער את המוסכמה
שהאיור הוא תמונת מראה של הטקסט .על פי ממצאי המחקר ,האיור מסתמן
כמדיום פרשני עצמאי ,המספק הקשרים ויזואליים ,המשנים ,ממתנים או מבליטים
אספקטים ערכיים המופיעים בטקסט.
תופעה מעניינת שלא שוערה מראש ,אך התקבלה בשלוש המפות המבניות ,היא
העובדה שהערך 'לימוד ,השכלה וידע' ניצב במרכז מבנה המסרים הערכיים
המועברים בספרי ילדים לגיל הרך ,הן במימד המילולי והן במימד הוויזואלי.
מיקומו של הערך ,הממוקם בניתוח המבני של תוצאות המחקר בצומת שממנו
מתפצלות שלוש האוריינטציות הערכיות לכיווניהן המנוגדים ,מצביע על התפקיד
המרכזי המסורתי שהספר המאויר ממלא בחייו של הילד בגיל הרך ובחשיבותו
בהעברה התוכנית והצורנית של מסרים ערכיים שונים.
ספרות הילדים המאוירת בשנים של קום המדינה לא הייתה
'ספרות מגויסת'
התבדתה הציפייה ,שהתעוררה לאור המוסכמות הרווחות ,לפגוש
באוריינטציות ערכיות קולקטיביסטיות ,שהיו מרכזיות בחברה
הישראלית בשנות הקמתה ורווחו בה במשך כשני עשורים ,עד
תחילת שנות ה־ .70אלה אמנם הופיעו בספרות לגיל הרך ,אך
לא באופן משמעותי ולא בעוצמה שבה שררו בחברה הישראלית.
ממצאי המחקר העלו שבשנים אלה הספרות המאוירת לגיל הרך
התמקדה באוריינטציה אגואיסטית וברווחתו האישית של הילד,
ובכך לא שיקפה את מלוא עוצמתם של ערכי הכלל החברתיים
והלאומיים האל־אישיים שרווחו בחברה הישראלית הבוגרת.
בהמשך לכך ,הופרכה הציפייה למצוא פער דרמטי ,שינוי קיצוני
או מעבר משמעותי ממסרים של ערכי כלל קולקטיביסטיים,
המתמקדים בתחומי חברה ולאום ,למסרים של ערכי פרט,
המתמקדים בעולמו האישי של היחיד ,בין ספרי קום המדינה לבין ספרי סוף
המאה ה־ 20בארץ ,בהתאמה לתהליכי השינוי הערכיים בחברה הישראלית,
שעברה מאורח חיים חלוצי־קולקטיביסטי לדפוסי חיים המבוססים על אינטרס
אינדיבידואליסטי.

למרות שגם
בטקסט וגם
באיור של ספרי
שנות ה־,40
ה־ 50וה־ 60הילד
מוצג כ”ילד
טוב” העסוק
בפעולות יצרניות
ו”חיוביות”,
נטול מאפיינים
חיצוניים בולטים
המבדילים אותו
מקהל הילדים
ונקי מבעיות
רגשיות אישיות -
הוא מוצג באופן
ברור כסוליסט,
כאינדיבידואל

העשור הראשון
ציור של נחום גוטמן
לשירו של ח.נ .ביאליק "ויהי
נער קטן" ,מתוך הספר
"שירים ופזמונות לילדים",
בהוצאת דביר
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העשור הראשון
ציור של אריה נבון לשירה של
לאה גולדברג "האדון חלום"
מתוך הספר "מה עושות
האיילות" ,בהוצאת ספריית
פועלים

חזותית או פיתוח טעם אסתטי ,אלא משקפים את אקלים
הערכים המוצהר והפחות מוצהר ,שהחברה שבה נוצר הספר
רצתה להקנות לילדיה הרכים.
במשך שנים רבות נתפס האיור כ'בן חורג' של האמנות
הפלסטית ,וספרי הילדים המאוירים נתפסו כאובייקט תרבות
מינורי .מצב זה הונצח גם בתחום המחקר .בתקופה שבה
נהגה הרעיון למחקר שלי כבר נכתבו מספר מאמרים קצרים
ועבודות מעניינות שהתייחסו למסרים ערכיים בספרות ילדים
ישראלית ,אולם היו בהם חסרים משמעותיים שניתבו אותי
לעבר אסטרטגיות מחקר חלופיות (הערה מס' .)1
על רקע זה ,מטרתו של המחקר שלי ,שבדק מסרים ערכיים
בספרי ישראליים מאוירים לגיל הרך מ־ 1948ועד לשנת ,1984
הייתה כפולה:
המגמה הראשונה :לבחון באופן מאוזן את דפוסי הופעתם של מסרים ערכיים
במימד המילולי ובמימד הוויזואלי ,ולעמוד על מגמות השינוי שחלו בהעברתם
לאורך השנים ,בד בבד עם בחינתן מחדש של מוסכמות שהשתרשו בתחום.
המגמה השנייה :לבנות כלי מחקרי חדש ,שיאפשר בדיקה שיטתית של שני מימדיו
של הספר המאויר ,המימד המילולי והמימד הוויזואלי (הערה מס' .)2

ממצאי המחקר ומסקנותיו
מבנה המסרים הערכיים
במחקר ,שבדק  15ערכים בדגימה אקראית של  592יחידות ניתוח מילוליות
וויזואליות (מתוך רשימה כוללנית של  1,724ספרי ילדים ישראליים מאוירים לגיל
הרך לאורך כארבעים שנים) ,הופרכו אחדות מן המוסכמות הרווחות בקשר לספרות
זו .מאחר שמחקרי העבר במערב ובישראל לא הציעו תיאוריה שעסקה במבנה
המסרים הערכיים בספרות הילדים ,מחקר זה הוא מחקר אמפירי ראשון ,המבנה
את התחום וממקם את המסרים הערכיים במימד הטקסטואלי ובמימד הוויזואלי
על ידי משפט מיפוי הנסמך על שיטת השטחות (.)Guttman, 1968; Guttman, 1982
ההשערה התיאורטית המבנית ,שנסמכה על מחקר מבנה ערכים בחברה הישראלית
הבוגרת (לוי ,)1984 ,מיינה את המסרים הערכיים בספרי ילדים לשלוש אוריינטציות
ערכיות מקוטבות באופיין ' -אישיות'' ,בין־אישיות' ו'אל־אישיות'  -באופן המעיד
על קרבה בין "אשכולות" ערכים בעלי אוריינטציה משותפת .השערה זו קיבלה
אישוש אמפירי הן במימד המילולי והן במימד הוויזואלי ,והתגלתה כדרך המיון
המשמעותית ביותר בתחום הנחקר.
האוריינטציה האישית כללה בתוכה לא רק ערך כ'אינדיבידואליזם' ,אלא גם 'עידון
ורגישות חווייתית'' ,חומריות ועושר' ו'יצירתיות ,דמיון ומשחק' ,שבמרכזם פיתוח
עולמו הפנימי של הפרט ,סיפוקי הנאה חושית וצרכי התפתחות ילדיים בסיסיים,
בצד 'חשיבה ביקורתית' ,הדורשת מן הילד להפעיל חוש שיפוט עצמאי תוך נאמנות
ל"עצמי" שלו .הערכים שנכללו באוריינטציה האישית נמצאו כעומדים בקיטוב
לערכים שהיוו חלק מן האוריינטציה הבין־אישית.
האוריינטציה הבין־אישית כללה ערכים של 'סדר ושמירת החוק'' ,אהבת משפחה',
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'מציאותיות ובגרות'' ,חברות' ו'אהבת טבע' (במימד המילולי בלבד) ,שאופיינו
בדרישה להתחשבות בזולת ובהגבלת חופש הפרט למען רווחת הכלל .הקיטוב
הפילוסופי ,הקיים בין הפרט לבין מסגרות חברתיות ,מוטמע ומועבר במבנה־העל
העומד בבסיסה הערכי של ספרות הילדים המאוירת לגיל הרך ,ומודגש ,לדוגמה,
בקיטוב בין 'אינדיבידואליזם' ל'סדר ושמירת חוק'.
האוריינטציה האל־אישית ,המקוטבת לשתי האוריינטציות האחרות ,כללה
במחקר את הערכים 'פטריוטיזם'' ,מסורת יהודית'' ,אושר ושלמות'' ,חריצות,
עבודה' ו'אהבת טבע' (במימד הוויזואלי בלבד) ,הקוראים לריסון עולם הפרט
למען אידיאולוגיה כלשהי או לאי־היצמדות לאגואיזם צר למען הבנת התרחשויות
בעלות אופי טרנסצנדנטי בעל איכויות של מרחב רוחני.
השוני שהסתמן בין המימד הוויזואלי והמימד המילולי במבנה המפה הערכית
מבחינת הקשרי המסרים הערכיים לאוריינטציות שונות ,מערער את המוסכמה
שהאיור הוא תמונת מראה של הטקסט .על פי ממצאי המחקר ,האיור מסתמן
כמדיום פרשני עצמאי ,המספק הקשרים ויזואליים ,המשנים ,ממתנים או מבליטים
אספקטים ערכיים המופיעים בטקסט.
תופעה מעניינת שלא שוערה מראש ,אך התקבלה בשלוש המפות המבניות ,היא
העובדה שהערך 'לימוד ,השכלה וידע' ניצב במרכז מבנה המסרים הערכיים
המועברים בספרי ילדים לגיל הרך ,הן במימד המילולי והן במימד הוויזואלי.
מיקומו של הערך ,הממוקם בניתוח המבני של תוצאות המחקר בצומת שממנו
מתפצלות שלוש האוריינטציות הערכיות לכיווניהן המנוגדים ,מצביע על התפקיד
המרכזי המסורתי שהספר המאויר ממלא בחייו של הילד בגיל הרך ובחשיבותו
בהעברה התוכנית והצורנית של מסרים ערכיים שונים.
ספרות הילדים המאוירת בשנים של קום המדינה לא הייתה
'ספרות מגויסת'
התבדתה הציפייה ,שהתעוררה לאור המוסכמות הרווחות ,לפגוש
באוריינטציות ערכיות קולקטיביסטיות ,שהיו מרכזיות בחברה
הישראלית בשנות הקמתה ורווחו בה במשך כשני עשורים ,עד
תחילת שנות ה־ .70אלה אמנם הופיעו בספרות לגיל הרך ,אך
לא באופן משמעותי ולא בעוצמה שבה שררו בחברה הישראלית.
ממצאי המחקר העלו שבשנים אלה הספרות המאוירת לגיל הרך
התמקדה באוריינטציה אגואיסטית וברווחתו האישית של הילד,
ובכך לא שיקפה את מלוא עוצמתם של ערכי הכלל החברתיים
והלאומיים האל־אישיים שרווחו בחברה הישראלית הבוגרת.
בהמשך לכך ,הופרכה הציפייה למצוא פער דרמטי ,שינוי קיצוני
או מעבר משמעותי ממסרים של ערכי כלל קולקטיביסטיים,
המתמקדים בתחומי חברה ולאום ,למסרים של ערכי פרט,
המתמקדים בעולמו האישי של היחיד ,בין ספרי קום המדינה לבין ספרי סוף
המאה ה־ 20בארץ ,בהתאמה לתהליכי השינוי הערכיים בחברה הישראלית,
שעברה מאורח חיים חלוצי־קולקטיביסטי לדפוסי חיים המבוססים על אינטרס
אינדיבידואליסטי.

למרות שגם
בטקסט וגם
באיור של ספרי
שנות ה־,40
ה־ 50וה־ 60הילד
מוצג כ”ילד
טוב” העסוק
בפעולות יצרניות
ו”חיוביות”,
נטול מאפיינים
חיצוניים בולטים
המבדילים אותו
מקהל הילדים
ונקי מבעיות
רגשיות אישיות -
הוא מוצג באופן
ברור כסוליסט,
כאינדיבידואל

העשור הראשון
ציור של נחום גוטמן
לשירו של ח.נ .ביאליק "ויהי
נער קטן" ,מתוך הספר
"שירים ופזמונות לילדים",
בהוצאת דביר
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למרות שבטקסטים ובאיורים רבים מוצגות חבורות ילדים בעשייה קולקטיבית,
ולמרות שגם בטקסט וגם באיור של ספרי שנות ה־ ,40ה־ 50וה־ 60הילד מוצג
כ"ילד טוב" העסוק בפעולות יצרניות ו"חיוביות" ,נטול מאפיינים חיצוניים בולטים
המבדילים אותו מקהל הילדים ונקי מבעיות רגשיות אישיות  -הוא מוצג באופן
ברור כסוליסט ,כאינדיבידואל.
האם מיעוט הדגשתם של ערכים בעלי מסר חברתי ולאומי בשלב של סוציאליזציה
ראשונית נבע מחוסר אמון בבשלותו של הילד ובאפשרות ההפנמה של מסרים
ערכיים אלה בגיל מוקדם זה  -או שהוא נובע מחוסר רצון לעשות זאת? אולי
בחברה הישראלית החדשה ,שבה נתפש הילד בגיל הרך כתקווה אופטימית לעתיד
וכמטרה להגשמת ציפיות ,הספרות כוונה לגונן על ה"קאדר" הצעיר בשנות קום
המדינה ולהותיר לו את ילדותו? האם למרות תחושת החופש החברתי שהילד
בגיל הרך צמח בה בשנים אלה בקיבוץ וגם בעיר ,הוא לא נתפס כשותף שווה ערך
למבוגר בזכויותיו ובחובותיו אלא כזקוק להגנה? אולי בעצם שחרור הילד בגיל
הרך ממחויבות לערכי הכלל בספרי הילדים הישראליים התגלתה הנטייה הטבועה
בתרבות היהודית לטפח את הילד ולגונן עליו ,ובמיוחד לאור קיומה המאוים של
החברה הישראלית בשנות ה־ ,50שחוותה זה לא כבר טראומה של שמד? ואולי
הסיבה האפשרית להופעתם המסיבית של ערכי־פרט בספרות הילדים בתקופה שבה
ערכי־כלל היו דומיננטיים בחברה הישראלית נעוצה בעקרונות החינוך הפרוגרסיבי
שרווחו בארץ לפני קום המדינה ,אלה שהעמידו במרכז את האינטרס הפרטי של
הילד בגיל הרך ,מתוך הבנה לצרכיו ההתפתחותיים המיידיים?
השתקפות של מגמות ערכיות עתידיות בחברה הישראלית בספרות
הילדים לגיל הרך עם קום המדינה
למרות שערכי־הפרט והאוריינטציה האישית היו נוכחים כבר בספרים
בתקופת קום המדינה בעצם הופעתם של ערכי 'אינדיבידואליזם',
'שעשוע ויצירתיות' ,ערכי 'רגישות ,אסתטיקה ועידון חווייתי' וערכי
'חומריות ועושר' ,אחד הממצאים המרכזיים במחקר היה העלייה
לאורך השנים בחשיבותם ובעוצמת הופעתם של ערכים אלה
במימד הוויזואלי ,במקביל לירידה שחלה במשך השנים הן במימד
הטקסטואלי והן במימד הוויזואלי בהעברת ערכי־לאום.
עולמו של הילד באיור הישראלי מאז שנות קום המדינה היה עולם
של ערכי משחק ,יצירתיות ,הומור ודמיון ,שהלכו וגברו עם הזמן,
אף שהחברה לא הדגישה את חשיבותם במערכת החינוך הפורמלי
(אדר ואדלר ;1966 ,בן־פרץ וקרמר ;1982 ,סמל .)1987 ,היצירתיות
התבטאה הן בנוכחותו של ההומור בספרות זו והן בפתיחות לגישות הוויזואליות
האקספרימנטליות שפרחו באיור הישראלי לגיל הרך כבר בשנות קום המדינה
(גונן ;1991 ,גונן2008 ,א') .השינוי שחל בדימויו של הילד באיור הישראלי לאורך
התקופות מתבטא בהפיכתו מ"סוליסט מאופק" ,העוסק בפעולות חיוביות רצויות,
ל"סוליסט מביע" ,בעל עולם פנימי עשיר ,רבגוני וקיצוני יותר בתגובותיו.
האינדיבידואליות שלו באיורי הספרים העכשוויים אינה רק תוצאה של הצגתו
כדמות המרכזית באיור ,אלא נתמכת הן על ידי מאפיינים חיצוניים ייחודיים לו,
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כבגד שאינו רק דימוי סמלי של בגד מופשט וכללי או צורת שיער
שאינה רק סמל למינו של הגיבור ,והן על ידי מאפיינים רגשיים
המייחדים אותו ,עוצמות ביטוי גבוהות והבעות פנים המביעות עולם
רגשי רבגוני ,החל משמחה פרועה ,כעס או עצב ,וכלה בהתרסה
ובפריעת סדר .דמותו של הילד הופכת מדמות בגודל ביניים
לדמות בעלת נוכחות עזה בתקריב .את מקומן של הבעות הפנים
המהורהרות ,השמחות והתמימות ,שאפיינו את דימויי הילדים
באיורי העבר ,תפסו הבעות פנים שובבות ומתחכמות ,המצטרפות
ללשון גוף דווקאית ומלאת תעלולים ,באיוריהם של אורה
איתן ,יונתן גרשטיין ,מישל קישקה ,דני קרמן ואחרים.
מבחינה מילולית ,כתיבתם של נתן אלתרמן ,פניה ברגשטיין,
לאה גולדברג ,מרים ילן־שטקליס ,אנדה פינקרפלד ואברהם
שלונסקי הייתה משעשעת ומלאת דמיון .תיאוריהם היו הומוריסטיים
והתייחסו למצבי משחק מעולמו של הילד ,בדיוק כמו אלו של היוצרים
המאוחרים יותר ,אורי אורלב ,נירה הראל ,אפרים סידון ,ע .הלל ,נורית זרחי,
תרצה אתר ,יהונתן גפן ,חגית בנזימן ואביטל דפנא.
המודעות לחשיבות ערכי משחק ויצירתיות ניכרת היטב כבר באיוריה של
מרים ברטוב ,שהעשירו את האיור הישראלי בשנות ה־ 40וה־ ,50ברישומיהם
ההומוריסטיים של נחום גוטמן ,אריה נבון ויוסף שטרן ,ובאיוריהם של שמואל כץ
ורות צרפתי בשנות ה־ .60עם זאת ,רק בשנות ה־ 70וה־ 80הגיע הערך למימושו
הדומיננטי באיוריהם של דני קרמן ,אבנר כץ ,אורה איתן ,יוסי אבולעפיה ,דודו
גבע ,מישל קישקה ,אלישבע געש ,גל כרמי ,איתן קדמי ואמי רובינגר.
על רגישות ,עידון ,אושר ושלמות הווייתית בחברה הישראלית המחוספסת
אחד הממצאים המעניינים במחקר זה היה הדגש בספרי הילדים לגיל הרך על
ערכי 'רגישות ,אסתטיקה ועידון חווייתי' ו'אושר ושלמות הווייתית' ,למרות היותם
ערכים דחויים בחינוך ובחברה הישראלית של שנות ה־ ,40ה־,50
ה־ 60ואף ה־ .70האתוס ה"צבאי" והמנטליות שהתגבשה בארץ
סביב מוטיב של הישרדות וכוחנות אלימה ,והרצון לפתח "טיפוס
ארץ ישראלי חדש" המאופיין על ידי חוצפה "צברית" ,ביטחון עצמי
וגבריות כוחנית ,לא נתנו לגיטימציה לאסתטיקה ולחוויות מעודנות
יותר ולהשקעה איכותית (אדר ואדלר ;1966 ,אלבוים־דרור;1986 ,
אלון ;1986 ,בן־פרץ וקרמר ;1982 ,הראבן.)Eisenstadt, 1985 ;1988 ,
העברת 'רגישות ,אסתטיקה ועידון חווייתי' כמסר ערכי בספרי
הילדים של שנות ה־ ,40ה־ 50וה־ 60במימד המילולי והוויזואלי
כאחד ,מעידה שנית על סינון נורמות ערכיות רווחות כאשר המדובר
במפגש עם הילד בגיל הרך .למרות הצנע והאמצעים הכלכליים
הזעומים ניסו המו"לים גם בשנותיה הראשונות של המדינה לעצב
ספרי ילדים בעלי איכות ויזואלית גבוהה ,מתוך רצון להעניק
להם את המיטב (גורדון ;1969 ,גורדון וגונן .)1986 ,אף שהספרים
המאוירים עוצבו בשנות קום המדינה באופן פשוט ,צנוע ו"רזה",

העשור השני
ציור שלדני קרמן לשירו
של יורם טהרלב "אח ,איזה
חורף!" ,מתוך הספר "גברת
אחת מרחוב בצלאל"

העשור השני
ציורה של רות צרפתי
לשירו של ע .הלל "דודי
שמחה המבלבל" מתוך
הספר "דודי שמחה",
בהוצאת הקיבוץ המאוחד
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למרות שבטקסטים ובאיורים רבים מוצגות חבורות ילדים בעשייה קולקטיבית,
ולמרות שגם בטקסט וגם באיור של ספרי שנות ה־ ,40ה־ 50וה־ 60הילד מוצג
כ"ילד טוב" העסוק בפעולות יצרניות ו"חיוביות" ,נטול מאפיינים חיצוניים בולטים
המבדילים אותו מקהל הילדים ונקי מבעיות רגשיות אישיות  -הוא מוצג באופן
ברור כסוליסט ,כאינדיבידואל.
האם מיעוט הדגשתם של ערכים בעלי מסר חברתי ולאומי בשלב של סוציאליזציה
ראשונית נבע מחוסר אמון בבשלותו של הילד ובאפשרות ההפנמה של מסרים
ערכיים אלה בגיל מוקדם זה  -או שהוא נובע מחוסר רצון לעשות זאת? אולי
בחברה הישראלית החדשה ,שבה נתפש הילד בגיל הרך כתקווה אופטימית לעתיד
וכמטרה להגשמת ציפיות ,הספרות כוונה לגונן על ה"קאדר" הצעיר בשנות קום
המדינה ולהותיר לו את ילדותו? האם למרות תחושת החופש החברתי שהילד
בגיל הרך צמח בה בשנים אלה בקיבוץ וגם בעיר ,הוא לא נתפס כשותף שווה ערך
למבוגר בזכויותיו ובחובותיו אלא כזקוק להגנה? אולי בעצם שחרור הילד בגיל
הרך ממחויבות לערכי הכלל בספרי הילדים הישראליים התגלתה הנטייה הטבועה
בתרבות היהודית לטפח את הילד ולגונן עליו ,ובמיוחד לאור קיומה המאוים של
החברה הישראלית בשנות ה־ ,50שחוותה זה לא כבר טראומה של שמד? ואולי
הסיבה האפשרית להופעתם המסיבית של ערכי־פרט בספרות הילדים בתקופה שבה
ערכי־כלל היו דומיננטיים בחברה הישראלית נעוצה בעקרונות החינוך הפרוגרסיבי
שרווחו בארץ לפני קום המדינה ,אלה שהעמידו במרכז את האינטרס הפרטי של
הילד בגיל הרך ,מתוך הבנה לצרכיו ההתפתחותיים המיידיים?
השתקפות של מגמות ערכיות עתידיות בחברה הישראלית בספרות
הילדים לגיל הרך עם קום המדינה
למרות שערכי־הפרט והאוריינטציה האישית היו נוכחים כבר בספרים
בתקופת קום המדינה בעצם הופעתם של ערכי 'אינדיבידואליזם',
'שעשוע ויצירתיות' ,ערכי 'רגישות ,אסתטיקה ועידון חווייתי' וערכי
'חומריות ועושר' ,אחד הממצאים המרכזיים במחקר היה העלייה
לאורך השנים בחשיבותם ובעוצמת הופעתם של ערכים אלה
במימד הוויזואלי ,במקביל לירידה שחלה במשך השנים הן במימד
הטקסטואלי והן במימד הוויזואלי בהעברת ערכי־לאום.
עולמו של הילד באיור הישראלי מאז שנות קום המדינה היה עולם
של ערכי משחק ,יצירתיות ,הומור ודמיון ,שהלכו וגברו עם הזמן,
אף שהחברה לא הדגישה את חשיבותם במערכת החינוך הפורמלי
(אדר ואדלר ;1966 ,בן־פרץ וקרמר ;1982 ,סמל .)1987 ,היצירתיות
התבטאה הן בנוכחותו של ההומור בספרות זו והן בפתיחות לגישות הוויזואליות
האקספרימנטליות שפרחו באיור הישראלי לגיל הרך כבר בשנות קום המדינה
(גונן ;1991 ,גונן2008 ,א') .השינוי שחל בדימויו של הילד באיור הישראלי לאורך
התקופות מתבטא בהפיכתו מ"סוליסט מאופק" ,העוסק בפעולות חיוביות רצויות,
ל"סוליסט מביע" ,בעל עולם פנימי עשיר ,רבגוני וקיצוני יותר בתגובותיו.
האינדיבידואליות שלו באיורי הספרים העכשוויים אינה רק תוצאה של הצגתו
כדמות המרכזית באיור ,אלא נתמכת הן על ידי מאפיינים חיצוניים ייחודיים לו,
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כבגד שאינו רק דימוי סמלי של בגד מופשט וכללי או צורת שיער
שאינה רק סמל למינו של הגיבור ,והן על ידי מאפיינים רגשיים
המייחדים אותו ,עוצמות ביטוי גבוהות והבעות פנים המביעות עולם
רגשי רבגוני ,החל משמחה פרועה ,כעס או עצב ,וכלה בהתרסה
ובפריעת סדר .דמותו של הילד הופכת מדמות בגודל ביניים
לדמות בעלת נוכחות עזה בתקריב .את מקומן של הבעות הפנים
המהורהרות ,השמחות והתמימות ,שאפיינו את דימויי הילדים
באיורי העבר ,תפסו הבעות פנים שובבות ומתחכמות ,המצטרפות
ללשון גוף דווקאית ומלאת תעלולים ,באיוריהם של אורה
איתן ,יונתן גרשטיין ,מישל קישקה ,דני קרמן ואחרים.
מבחינה מילולית ,כתיבתם של נתן אלתרמן ,פניה ברגשטיין,
לאה גולדברג ,מרים ילן־שטקליס ,אנדה פינקרפלד ואברהם
שלונסקי הייתה משעשעת ומלאת דמיון .תיאוריהם היו הומוריסטיים
והתייחסו למצבי משחק מעולמו של הילד ,בדיוק כמו אלו של היוצרים
המאוחרים יותר ,אורי אורלב ,נירה הראל ,אפרים סידון ,ע .הלל ,נורית זרחי,
תרצה אתר ,יהונתן גפן ,חגית בנזימן ואביטל דפנא.
המודעות לחשיבות ערכי משחק ויצירתיות ניכרת היטב כבר באיוריה של
מרים ברטוב ,שהעשירו את האיור הישראלי בשנות ה־ 40וה־ ,50ברישומיהם
ההומוריסטיים של נחום גוטמן ,אריה נבון ויוסף שטרן ,ובאיוריהם של שמואל כץ
ורות צרפתי בשנות ה־ .60עם זאת ,רק בשנות ה־ 70וה־ 80הגיע הערך למימושו
הדומיננטי באיוריהם של דני קרמן ,אבנר כץ ,אורה איתן ,יוסי אבולעפיה ,דודו
גבע ,מישל קישקה ,אלישבע געש ,גל כרמי ,איתן קדמי ואמי רובינגר.
על רגישות ,עידון ,אושר ושלמות הווייתית בחברה הישראלית המחוספסת
אחד הממצאים המעניינים במחקר זה היה הדגש בספרי הילדים לגיל הרך על
ערכי 'רגישות ,אסתטיקה ועידון חווייתי' ו'אושר ושלמות הווייתית' ,למרות היותם
ערכים דחויים בחינוך ובחברה הישראלית של שנות ה־ ,40ה־,50
ה־ 60ואף ה־ .70האתוס ה"צבאי" והמנטליות שהתגבשה בארץ
סביב מוטיב של הישרדות וכוחנות אלימה ,והרצון לפתח "טיפוס
ארץ ישראלי חדש" המאופיין על ידי חוצפה "צברית" ,ביטחון עצמי
וגבריות כוחנית ,לא נתנו לגיטימציה לאסתטיקה ולחוויות מעודנות
יותר ולהשקעה איכותית (אדר ואדלר ;1966 ,אלבוים־דרור;1986 ,
אלון ;1986 ,בן־פרץ וקרמר ;1982 ,הראבן.)Eisenstadt, 1985 ;1988 ,
העברת 'רגישות ,אסתטיקה ועידון חווייתי' כמסר ערכי בספרי
הילדים של שנות ה־ ,40ה־ 50וה־ 60במימד המילולי והוויזואלי
כאחד ,מעידה שנית על סינון נורמות ערכיות רווחות כאשר המדובר
במפגש עם הילד בגיל הרך .למרות הצנע והאמצעים הכלכליים
הזעומים ניסו המו"לים גם בשנותיה הראשונות של המדינה לעצב
ספרי ילדים בעלי איכות ויזואלית גבוהה ,מתוך רצון להעניק
להם את המיטב (גורדון ;1969 ,גורדון וגונן .)1986 ,אף שהספרים
המאוירים עוצבו בשנות קום המדינה באופן פשוט ,צנוע ו"רזה",

העשור השני
ציור שלדני קרמן לשירו
של יורם טהרלב "אח ,איזה
חורף!" ,מתוך הספר "גברת
אחת מרחוב בצלאל"

העשור השני
ציורה של רות צרפתי
לשירו של ע .הלל "דודי
שמחה המבלבל" מתוך
הספר "דודי שמחה",
בהוצאת הקיבוץ המאוחד
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עיצובם לא היה מתוחכם ,רמת ייצורם ספרטנית,
והאיור נעשה לרוב כרישום קווי שחור או דו־צבעוני
על רקע לבן ,מאיירים כצילה בינדר ,מרים ברטוב ,נחום
גוטמן ,בינה גבירץ ,דוד גלבוע ,שושנה היימן ,איזה
הרשקוביץ ,תרצה טנאי ,צבי מלבנצ'יק ,שמואל כץ,
אריה נבון ,יוסי שטרן ,רות שלוס ואחרים מצאו דרכים
להביע התייחסויות חיוביות לערכים אסתטיים ,תוך
אמונה בכוחו של הספר המאויר למלא תפקיד חשוב
בחינוך לערכי 'רגישות ,אסתטיקה ועידון'.
בסוף שנות ה־ 70ותחילת ה־ 80התבטא מסר ערכי
זה בניסיון להפיק ספרות ילדים מאוירת איכותית
יותר .ניסיון זה כשל אמנם מבחינת ההפקה ,אבל
הפרופורציות בין טקסט ואיור השתנו ,השטח שתפס
האיור הפך משמעותי יותר ,הפורמטים גדלו ואיכות
ההדפסה השתפרה.
תפיסת הספר המאויר כחפץ אמנות החלה לצמוח
בישראל בשנות ה־ 80בזכות דור חדש של מאיירים
ישראלים שהיה מעורה בהתרחשויות בעולם האמנות והעיצוב ,כמו אורה איתן,
אבנר כץ ורות צרפתי ,ומאיירים כיוסי אבולעפיה ,דודו גבע ,כרמית גלעדי ,דוד
ויונתן גרשטיין ,גלי הוס ,רינת הופר ,תרצה ולד ,הילה חבקין ,גל כרמי ,מיכל לויט,
אלונה פרנקל ,אמי רובינגר ,איתן קדמי ,מישל קישקה ,דני קרמן ואחרים.
צמיחתה של 'חשיבה ביקורתית וביקורת חברתית' בזמני משבר
לערך 'חשיבה ביקורתית וביקורת חברתית' לא ניתנה לגיטימציה חברתית
וחינוכית בשנות קום המדינה .הדבר נבע ,כמובן ,מתוך מחויבות להתלכד סביב
רעיון אידיאולוגי מרכזי ומתוך רצון להתעלם משסעים חברתיים ורעיוניים שפגמו
בלכידות החברתית (אדר ואדלר ;1966 ,שפירא .)1984 ,ערך זה גם כמעט ולא הופיע
בספרות הילדים המאוירת עד לשנות ה־ 80של המאה ה־ ,20שבהן גברה רמת
ועוצמת העברתו במימד הטקסטואלי והוויזואלי גם יחד והוא הפך לאחד הערכים
ה"טעונים" יותר בישראל מאז .הדבר העיד לא רק על שיקוף תהליכי ההתפכחות
ותחושת הפסימיות בחברה הישראלית של שנות ה־ 80באשר לכישלון החברה
הישראלית להגשים חלום אוטופי (הראבן ;1988 ,כ"ץ וגורביץ ;1973 ,שפירא;1984 ,
 ,)Eisenstadt, 1985אלא גם על יחס שוויוני
וכן יותר כלפי הילד בגיל הרך ,ללא כל צורך
בהכחשה ובהסתרה.
במסגרת מגמת ניפוץ המיתוסים שעברה
החברה הישראלית בשנות ה־ 70והדגשת
המגמות הפלורליסטיות שבאו על חשבון
אחידות הדעות ששררה בשנות ה־,50
התבטא הערך בספרי הילדים הישראליים
באופן מגוון למדי :בהעלאת רמת המודעות

64

לתנאים אקולוגיים ירודים ,בניסיון להבנת אופיים של משטרים שונים ,בערעור
המוסכמות החברתיות והמוסד ההורי בספרים כ"המבול השחור"" ,עלילות פרדיננד
פדהצור בקיצור"" ,דווקא כן ואי אפשר"" ,אמא מבולבלת"" ,קטנה גדולה"" ,סבתא
סורגת" ועוד.
הערך 'חשיבה ביקורתית' זכה להבלטה רבה במחקרים בספרות ילדים כעדות
למידת החשיבות שמייחסת לו החברה המערבית והישראלית (אלמוג ;1980 ,גונן,
 ;1991גונן ;2008 ,כהן .)1988 ,ערכי 'חשיבה ביקורתית' ממשיכים להיות מועצמים
בספרות הישראלית העכשווית בשנות ה־ ,2000אך מעניין לציין שלמרות שהביקורת
החברתית המופנית בספרי הילדים כלפי ההורה ,כמייצג את עולם המבוגרים
והממסד ,הערך 'אהבת משפחה' הנו מן הערכים החיוביים ,היציבים והבולטים
ביותר לאורך השנים .למרות הקיטוב המבני שהתגלה בין ערכי־פרט ,ש'חשיבה
ביקורתית' נמנית עליהם ,ובין ערכים בין־אישיים ,שהערך 'אהבת משפחה' נמנה
עליהם ,ולמרות שהמשפחה אינה מוצגת בספרות המאוירת כמושלמת ,היא עדיין
משמשת מוקד תמיכה מרכזי ,והדבר משקף את מעמדו של הערך בחברה הישראלית
(כ"ץ וגורביץ ;1973 ,לוי.)1984 ,
המסרים הערכיים באיור כאלטרנטיבה סמויה
בשנים שאותן בדק המחקר ,נמצא שכמדיום "שותק" אך
נגיש באופן ישיר לילד בגיל הרך ,האיור והמימד הוויזואלי
ממלאים תפקיד של ריכוך מסרים על ידי העברת מציאות
הרמונית יותר ,כסדר יום סמוי,"Curriculum Hidden" ,
המצביע על אפשרות אלטרנטיבית להבנת עולם התופעות,
ובאופן פרדוקסלי כמימד הצהרתי בממשותו .אותו מסר
ערכי עשוי לקבל משמעות שונה לחלוטין בטקסט ובאיור ,כשתי
מערכות ייצוג שונות הנמצאות בפועל זו לצד זו .הדבר מתרחש עקב
הקשר שונה ,ונקודה זו חשובה להבנה של אופן העברת המסרים
הערכיים בספרות המאוירת.
לדוגמה ,מצאתי במחקר ש'אהבת טבע' התבטא בטקסט בהקשר
האידיאולוגי האל־אישי של 'פטריוטיזם וחלוציות' ובהקשר הבין־
אישי של 'חריצות ועבודה' ,בעוד שבאיור הוא התבטא בהקשר
האל־אישי ,אך כאמצעי חשוב ביותר להעברת ערך של 'אושר
ושלמות הווייתית' ,המבטא הרמוניה ושלמות פנימית אינטימית.
באופן דומה ,בניגוד לדומיננטיות של
המסר הערכי של 'בגרות ומציאותיות',
המעורר מודעות לנושאים בעייתיים
במימד המילולי בשנות ה־ ,80הרי
שבמימד הוויזואלי הוא נמצא כדפוס לא
משמעותי בעל מגמה לא יציבה.
מול טקסטים כאובים וחריפים ,האיור
נותר מתון .למרות שדימויו הוויזואלי
של המבוגר אינו יפה או מושלם ,הדה־

העשור השלישי
ציורו של דני קרמן לספרו
של יהודה אטלס "גם הילד
הזה הוא אני"

העשור השלישי
מימין :ציורה של אלונה
פרנקל לספרו של
ע .הלל "מעשה בחתוליים",
בהוצאת כתר
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עיצובם לא היה מתוחכם ,רמת ייצורם ספרטנית,
והאיור נעשה לרוב כרישום קווי שחור או דו־צבעוני
על רקע לבן ,מאיירים כצילה בינדר ,מרים ברטוב ,נחום
גוטמן ,בינה גבירץ ,דוד גלבוע ,שושנה היימן ,איזה
הרשקוביץ ,תרצה טנאי ,צבי מלבנצ'יק ,שמואל כץ,
אריה נבון ,יוסי שטרן ,רות שלוס ואחרים מצאו דרכים
להביע התייחסויות חיוביות לערכים אסתטיים ,תוך
אמונה בכוחו של הספר המאויר למלא תפקיד חשוב
בחינוך לערכי 'רגישות ,אסתטיקה ועידון'.
בסוף שנות ה־ 70ותחילת ה־ 80התבטא מסר ערכי
זה בניסיון להפיק ספרות ילדים מאוירת איכותית
יותר .ניסיון זה כשל אמנם מבחינת ההפקה ,אבל
הפרופורציות בין טקסט ואיור השתנו ,השטח שתפס
האיור הפך משמעותי יותר ,הפורמטים גדלו ואיכות
ההדפסה השתפרה.
תפיסת הספר המאויר כחפץ אמנות החלה לצמוח
בישראל בשנות ה־ 80בזכות דור חדש של מאיירים
ישראלים שהיה מעורה בהתרחשויות בעולם האמנות והעיצוב ,כמו אורה איתן,
אבנר כץ ורות צרפתי ,ומאיירים כיוסי אבולעפיה ,דודו גבע ,כרמית גלעדי ,דוד
ויונתן גרשטיין ,גלי הוס ,רינת הופר ,תרצה ולד ,הילה חבקין ,גל כרמי ,מיכל לויט,
אלונה פרנקל ,אמי רובינגר ,איתן קדמי ,מישל קישקה ,דני קרמן ואחרים.
צמיחתה של 'חשיבה ביקורתית וביקורת חברתית' בזמני משבר
לערך 'חשיבה ביקורתית וביקורת חברתית' לא ניתנה לגיטימציה חברתית
וחינוכית בשנות קום המדינה .הדבר נבע ,כמובן ,מתוך מחויבות להתלכד סביב
רעיון אידיאולוגי מרכזי ומתוך רצון להתעלם משסעים חברתיים ורעיוניים שפגמו
בלכידות החברתית (אדר ואדלר ;1966 ,שפירא .)1984 ,ערך זה גם כמעט ולא הופיע
בספרות הילדים המאוירת עד לשנות ה־ 80של המאה ה־ ,20שבהן גברה רמת
ועוצמת העברתו במימד הטקסטואלי והוויזואלי גם יחד והוא הפך לאחד הערכים
ה"טעונים" יותר בישראל מאז .הדבר העיד לא רק על שיקוף תהליכי ההתפכחות
ותחושת הפסימיות בחברה הישראלית של שנות ה־ 80באשר לכישלון החברה
הישראלית להגשים חלום אוטופי (הראבן ;1988 ,כ"ץ וגורביץ ;1973 ,שפירא;1984 ,
 ,)Eisenstadt, 1985אלא גם על יחס שוויוני
וכן יותר כלפי הילד בגיל הרך ,ללא כל צורך
בהכחשה ובהסתרה.
במסגרת מגמת ניפוץ המיתוסים שעברה
החברה הישראלית בשנות ה־ 70והדגשת
המגמות הפלורליסטיות שבאו על חשבון
אחידות הדעות ששררה בשנות ה־,50
התבטא הערך בספרי הילדים הישראליים
באופן מגוון למדי :בהעלאת רמת המודעות

64

לתנאים אקולוגיים ירודים ,בניסיון להבנת אופיים של משטרים שונים ,בערעור
המוסכמות החברתיות והמוסד ההורי בספרים כ"המבול השחור"" ,עלילות פרדיננד
פדהצור בקיצור"" ,דווקא כן ואי אפשר"" ,אמא מבולבלת"" ,קטנה גדולה"" ,סבתא
סורגת" ועוד.
הערך 'חשיבה ביקורתית' זכה להבלטה רבה במחקרים בספרות ילדים כעדות
למידת החשיבות שמייחסת לו החברה המערבית והישראלית (אלמוג ;1980 ,גונן,
 ;1991גונן ;2008 ,כהן .)1988 ,ערכי 'חשיבה ביקורתית' ממשיכים להיות מועצמים
בספרות הישראלית העכשווית בשנות ה־ ,2000אך מעניין לציין שלמרות שהביקורת
החברתית המופנית בספרי הילדים כלפי ההורה ,כמייצג את עולם המבוגרים
והממסד ,הערך 'אהבת משפחה' הנו מן הערכים החיוביים ,היציבים והבולטים
ביותר לאורך השנים .למרות הקיטוב המבני שהתגלה בין ערכי־פרט ,ש'חשיבה
ביקורתית' נמנית עליהם ,ובין ערכים בין־אישיים ,שהערך 'אהבת משפחה' נמנה
עליהם ,ולמרות שהמשפחה אינה מוצגת בספרות המאוירת כמושלמת ,היא עדיין
משמשת מוקד תמיכה מרכזי ,והדבר משקף את מעמדו של הערך בחברה הישראלית
(כ"ץ וגורביץ ;1973 ,לוי.)1984 ,
המסרים הערכיים באיור כאלטרנטיבה סמויה
בשנים שאותן בדק המחקר ,נמצא שכמדיום "שותק" אך
נגיש באופן ישיר לילד בגיל הרך ,האיור והמימד הוויזואלי
ממלאים תפקיד של ריכוך מסרים על ידי העברת מציאות
הרמונית יותר ,כסדר יום סמוי,"Curriculum Hidden" ,
המצביע על אפשרות אלטרנטיבית להבנת עולם התופעות,
ובאופן פרדוקסלי כמימד הצהרתי בממשותו .אותו מסר
ערכי עשוי לקבל משמעות שונה לחלוטין בטקסט ובאיור ,כשתי
מערכות ייצוג שונות הנמצאות בפועל זו לצד זו .הדבר מתרחש עקב
הקשר שונה ,ונקודה זו חשובה להבנה של אופן העברת המסרים
הערכיים בספרות המאוירת.
לדוגמה ,מצאתי במחקר ש'אהבת טבע' התבטא בטקסט בהקשר
האידיאולוגי האל־אישי של 'פטריוטיזם וחלוציות' ובהקשר הבין־
אישי של 'חריצות ועבודה' ,בעוד שבאיור הוא התבטא בהקשר
האל־אישי ,אך כאמצעי חשוב ביותר להעברת ערך של 'אושר
ושלמות הווייתית' ,המבטא הרמוניה ושלמות פנימית אינטימית.
באופן דומה ,בניגוד לדומיננטיות של
המסר הערכי של 'בגרות ומציאותיות',
המעורר מודעות לנושאים בעייתיים
במימד המילולי בשנות ה־ ,80הרי
שבמימד הוויזואלי הוא נמצא כדפוס לא
משמעותי בעל מגמה לא יציבה.
מול טקסטים כאובים וחריפים ,האיור
נותר מתון .למרות שדימויו הוויזואלי
של המבוגר אינו יפה או מושלם ,הדה־

העשור השלישי
ציורו של דני קרמן לספרו
של יהודה אטלס "גם הילד
הזה הוא אני"

העשור השלישי
מימין :ציורה של אלונה
פרנקל לספרו של
ע .הלל "מעשה בחתוליים",
בהוצאת כתר
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אידיאליזציה שלו הנה מתונה .הוא אמנם מאבד מסמכותו ,אך אינו הופך
"מפלצתי".
ממצאי בדיקת המסר 'חומריות ועושר' ,מן הערכים ה"טעונים" בחברה הישראלית,
הן במשמעותו השלילית ,המסומלת על ידי הסתפקות במועט ,והן במשמעותו
החיובית ,המסומלת על ידי שפע חומרי ,העלו תוצאות מפתיעות ,שהנכיחו את
הפער בין המימד הוויזואלי והטקסטואלי של הספר המאויר .הערך ,שנוכחותו
הייתה מועטה במימד המילולי־"הצהרתי" של ספרי הילדים בשנים שאותן המחקר
בדק ,שיחק תפקיד חשוב במימד הוויזואלי בהעברתו השלילית והחיובית כאחת,
ועוצמתו החיובית עלתה במובהק לאורך השנים ,בשקפו את אקלים הערכים
בחברה הישראלית של שנות ה־ ,80בה חומריות ועושר הפכו לגיטימיים וגלויים
(אלון ;1986 ,דונר ;1989 ,הורוביץ וליסק ;1990 ,שפרינצק .)1986 ,על תהליכי השינוי
שחלו בערך זה ניתן ללמוד מהשוואה בין פשטותם הנזירית ונטולת הקישוט של
בגדי הילדים בספרים שעד שנות ה־ 70באיוריהם של אריה נבון ,נחום גוטמן ,צלה
בינדר ותרצה טנאי ,מול איוריהן של אלישבע געש ,תרצה וולד ,אורה אייל ,ליאת
בנימיני ואחרים ,החל משנות ה־.80
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איור של אורה איתן לספרה
של נירה הראל "אפשר
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במחקר גיליתי שספרי ילדים לגיל הרך שיקפו אמנם
הלכי רוח ערכיים מרכזיים בחברה הישראלית ,אולם לא
ביחס שווה לאופן ולעוצמת הופעתם בחברה הבוגרת,
ויתרה על כך ,הם העבירו מסרים ערכיים שהיו דחויים
בקרב החברה הישראלית כ'רגישות ועידון' ו'אושר
ושלמות הווייתית' .הספרים המאוירים שכוונו לגיל הרך
התמקדו כבר מאז שנות קום המדינה ברווחתו האישית
של הילד והעבירו מסרים בעלי אוריינטציה אגואיסטית
כ'אינדיבידואליזם' ו'יצירתיות' .ארבעת המסרים הללו היו
המסרים השכיחים ביותר לאורך ארבעים השנים שבהם
עסק המחקר.
ממצאים אלה ממתנים במידה רבה מוסכמה תרבותית רווחת ,שתפשה את ספרות
הילדים הישראלית בשנות קום המדינה כ"ספרות מגויסת" ,שהנחילה לילדים
ערכי־כלל חלוציים ומיליטנטיים בעיקרם .ניתן לשער שהיעדרו של הערך 'חשיבה
ביקורתית וביקורת חברתית' מספרי שנות קום המדינה ורמת הופעתו הנמוכה
עד לשלהי שנות ה־ 70ביחס למסרים ערכיים אחרים  -הוא זה שאולי טבע את
המוסכמה על אופיים ה"מגויס" והאינדוקטרינרי של הספרים לגיל הרך.
סוף שנות ה־ 70היוו נקודת מפנה באשר ל'חשיבה ביקורתית' ,ואם ניקח בחשבון
גם את התווספות העברתם החיובית של ערכי 'חומריות ועושר' באותה תקופה
במימד הוויזואלי ,נבין שספרות הילדים לגיל הרך היוותה סיסמוגרף רגיש למגמות
ערכיות אגואיסטיות" ,נרקסיסטיות" ,חומרניות" ,ילדיות" ונהנתניות ,שיאפיינו
את החברה הישראלית כיום ,בשנות ה־( 2000אדלר וכהנא ;1975 ,דונר ;1989 ,כ"ץ
וגורביץ.)1973 ,
מעניין להיווכח שאל המסר הערכי 'אינדיבידואליזם' ,שהודגש מאז שנות קום

העשור הרביעי
איור של שלומית אורן זוהר
לספרה של מיריק שניר
"מעשה בשקית"  ,בהוצאת
ספרים "יסוד והמחברת"

המדינה ,התווסף בשלהי שנות ה־ 70לא רק המסר של 'חשיבה ביקורתית' במסגרת
האוריינטציה האישית ,אלא גם המסר הערכי של 'מציאותיות ובגרות' במסגרת
האוריינטציה הבין־אישית ,יחד עם עניין הולך וגובר בתחום הביבליותרפי (כהן,
 ;1990גונן .)2008 ,החברה הישראלית ,שהחלה לתת יותר ויותר לגיטימציה להנאותיו
של הפרט ולרווחתו ,החלה במקביל גם לתת לגיטימציה לראיית הצדדים הפחות
חיוביים ולהשקעה רגשית ב"עצמי" ובעולמו הפסיכולוגי ,ושיקפה את העדפותיה
בספרות הילדים בקריאה להתפכחות ולהעלאת רמת המודעות לנושאים בעייתיים.
תמונת עולם שאיננו מושלם ביצירותיהם של יהודה אטלס ,תרצה אתר ,חגית
בנזימן ,יהונתן גפן ,נורית זרחי ,שלומית כהן ,דן פגיס ואף אלונה פרנקל הלכה
ותפסה מקום מרכזי בספרות הילדים הישראלית ,וצירפה אותה למפה ספרותית
מערבית רחבה יותר שתמכה במעבר מאקלים ערכים "רצוי" ואוטופי לעבר אקלים
"מצוי" ומפוכח.
ממצא מעניין נוסף שעלה במחקר הצביע על העברה מינורית של ערכי 'חוק,
סדר ונימוס' בספרות הילדים הישראלית בשנות קום המדינה ,ושלילתם הגוברת
והולכת לאורך השנים בספרות זו משקפת את האופי האנרכיסטי למחצה של
החברה הישראלית (שפרינצק.)1986 ,
ספרות הילדים הישראלית המאוירת לגיל הרך מספקת כר נרחב למחקרים
בהקשרים חברתיים ,פסיכולוגיים ואמנותיים ,ומאמר זה הנו הפניית זרקור
לאפשרות של העמקת ההבנה במתרחש בתחום זה באשר למסרים ,לנושאים
ולדימויים השונים בטקסט ובאיור .מעניין להמשיך ולחקור מסרים שנבדקו זו
הפעם הראשונה במחקר זה ,כמו 'חומריות ועושר'' ,רגישות ועידון' ו'אושר ושלמות
הווייתית' .כמו כן ,מתבקשת העמקתו של המחקר בנושאים הדנים בדמותו של
הילד ,דימוי המבוגר ,נופים עכשוויים ,ארכיטקטורה ,אוכל כמרכיב חושי ,חלום
כחלון וחלון כחלום ,מיניות ,אלימות ,וספרות ילדים מאוירת במגזר הדתי.

במסגרת ניפוץ
המיתוסים
שעברה החברה
הישראלית
בשנות ה־70
התבטא הערך
בספרי הילדים
הישראליים
באופן מגוון
למדי :בהעלאת
רמת המודעות
לתנאים
אקולוגיים
ירודים ,בניסיון
להבנת אופיים
של משטרים
שונים ,בערעור
המוסכמות
החברתיות
והמוסד ההורי
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אידיאליזציה שלו הנה מתונה .הוא אמנם מאבד מסמכותו ,אך אינו הופך
"מפלצתי".
ממצאי בדיקת המסר 'חומריות ועושר' ,מן הערכים ה"טעונים" בחברה הישראלית,
הן במשמעותו השלילית ,המסומלת על ידי הסתפקות במועט ,והן במשמעותו
החיובית ,המסומלת על ידי שפע חומרי ,העלו תוצאות מפתיעות ,שהנכיחו את
הפער בין המימד הוויזואלי והטקסטואלי של הספר המאויר .הערך ,שנוכחותו
הייתה מועטה במימד המילולי־"הצהרתי" של ספרי הילדים בשנים שאותן המחקר
בדק ,שיחק תפקיד חשוב במימד הוויזואלי בהעברתו השלילית והחיובית כאחת,
ועוצמתו החיובית עלתה במובהק לאורך השנים ,בשקפו את אקלים הערכים
בחברה הישראלית של שנות ה־ ,80בה חומריות ועושר הפכו לגיטימיים וגלויים
(אלון ;1986 ,דונר ;1989 ,הורוביץ וליסק ;1990 ,שפרינצק .)1986 ,על תהליכי השינוי
שחלו בערך זה ניתן ללמוד מהשוואה בין פשטותם הנזירית ונטולת הקישוט של
בגדי הילדים בספרים שעד שנות ה־ 70באיוריהם של אריה נבון ,נחום גוטמן ,צלה
בינדר ותרצה טנאי ,מול איוריהן של אלישבע געש ,תרצה וולד ,אורה אייל ,ליאת
בנימיני ואחרים ,החל משנות ה־.80
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במחקר גיליתי שספרי ילדים לגיל הרך שיקפו אמנם
הלכי רוח ערכיים מרכזיים בחברה הישראלית ,אולם לא
ביחס שווה לאופן ולעוצמת הופעתם בחברה הבוגרת,
ויתרה על כך ,הם העבירו מסרים ערכיים שהיו דחויים
בקרב החברה הישראלית כ'רגישות ועידון' ו'אושר
ושלמות הווייתית' .הספרים המאוירים שכוונו לגיל הרך
התמקדו כבר מאז שנות קום המדינה ברווחתו האישית
של הילד והעבירו מסרים בעלי אוריינטציה אגואיסטית
כ'אינדיבידואליזם' ו'יצירתיות' .ארבעת המסרים הללו היו
המסרים השכיחים ביותר לאורך ארבעים השנים שבהם
עסק המחקר.
ממצאים אלה ממתנים במידה רבה מוסכמה תרבותית רווחת ,שתפשה את ספרות
הילדים הישראלית בשנות קום המדינה כ"ספרות מגויסת" ,שהנחילה לילדים
ערכי־כלל חלוציים ומיליטנטיים בעיקרם .ניתן לשער שהיעדרו של הערך 'חשיבה
ביקורתית וביקורת חברתית' מספרי שנות קום המדינה ורמת הופעתו הנמוכה
עד לשלהי שנות ה־ 70ביחס למסרים ערכיים אחרים  -הוא זה שאולי טבע את
המוסכמה על אופיים ה"מגויס" והאינדוקטרינרי של הספרים לגיל הרך.
סוף שנות ה־ 70היוו נקודת מפנה באשר ל'חשיבה ביקורתית' ,ואם ניקח בחשבון
גם את התווספות העברתם החיובית של ערכי 'חומריות ועושר' באותה תקופה
במימד הוויזואלי ,נבין שספרות הילדים לגיל הרך היוותה סיסמוגרף רגיש למגמות
ערכיות אגואיסטיות" ,נרקסיסטיות" ,חומרניות" ,ילדיות" ונהנתניות ,שיאפיינו
את החברה הישראלית כיום ,בשנות ה־( 2000אדלר וכהנא ;1975 ,דונר ;1989 ,כ"ץ
וגורביץ.)1973 ,
מעניין להיווכח שאל המסר הערכי 'אינדיבידואליזם' ,שהודגש מאז שנות קום

העשור הרביעי
איור של שלומית אורן זוהר
לספרה של מיריק שניר
"מעשה בשקית"  ,בהוצאת
ספרים "יסוד והמחברת"

המדינה ,התווסף בשלהי שנות ה־ 70לא רק המסר של 'חשיבה ביקורתית' במסגרת
האוריינטציה האישית ,אלא גם המסר הערכי של 'מציאותיות ובגרות' במסגרת
האוריינטציה הבין־אישית ,יחד עם עניין הולך וגובר בתחום הביבליותרפי (כהן,
 ;1990גונן .)2008 ,החברה הישראלית ,שהחלה לתת יותר ויותר לגיטימציה להנאותיו
של הפרט ולרווחתו ,החלה במקביל גם לתת לגיטימציה לראיית הצדדים הפחות
חיוביים ולהשקעה רגשית ב"עצמי" ובעולמו הפסיכולוגי ,ושיקפה את העדפותיה
בספרות הילדים בקריאה להתפכחות ולהעלאת רמת המודעות לנושאים בעייתיים.
תמונת עולם שאיננו מושלם ביצירותיהם של יהודה אטלס ,תרצה אתר ,חגית
בנזימן ,יהונתן גפן ,נורית זרחי ,שלומית כהן ,דן פגיס ואף אלונה פרנקל הלכה
ותפסה מקום מרכזי בספרות הילדים הישראלית ,וצירפה אותה למפה ספרותית
מערבית רחבה יותר שתמכה במעבר מאקלים ערכים "רצוי" ואוטופי לעבר אקלים
"מצוי" ומפוכח.
ממצא מעניין נוסף שעלה במחקר הצביע על העברה מינורית של ערכי 'חוק,
סדר ונימוס' בספרות הילדים הישראלית בשנות קום המדינה ,ושלילתם הגוברת
והולכת לאורך השנים בספרות זו משקפת את האופי האנרכיסטי למחצה של
החברה הישראלית (שפרינצק.)1986 ,
ספרות הילדים הישראלית המאוירת לגיל הרך מספקת כר נרחב למחקרים
בהקשרים חברתיים ,פסיכולוגיים ואמנותיים ,ומאמר זה הנו הפניית זרקור
לאפשרות של העמקת ההבנה במתרחש בתחום זה באשר למסרים ,לנושאים
ולדימויים השונים בטקסט ובאיור .מעניין להמשיך ולחקור מסרים שנבדקו זו
הפעם הראשונה במחקר זה ,כמו 'חומריות ועושר'' ,רגישות ועידון' ו'אושר ושלמות
הווייתית' .כמו כן ,מתבקשת העמקתו של המחקר בנושאים הדנים בדמותו של
הילד ,דימוי המבוגר ,נופים עכשוויים ,ארכיטקטורה ,אוכל כמרכיב חושי ,חלום
כחלון וחלון כחלום ,מיניות ,אלימות ,וספרות ילדים מאוירת במגזר הדתי.

במסגרת ניפוץ
המיתוסים
שעברה החברה
הישראלית
בשנות ה־70
התבטא הערך
בספרי הילדים
הישראליים
באופן מגוון
למדי :בהעלאת
רמת המודעות
לתנאים
אקולוגיים
ירודים ,בניסיון
להבנת אופיים
של משטרים
שונים ,בערעור
המוסכמות
החברתיות
והמוסד ההורי
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הערהמס'  :1העבודות שנכתבו עד אז היו בעלות אופי התרשמותי בלבד ,לא נשענו
על שיטה מחקרית אמפירית מובנית ,ולא התייחסו לטווח ערכים שלם ורחב אלא
לערך אחד או שניים ,שקיבלו בולטות פופולרית מוטה ולא פרופורציונלית על
חשבון ערכים אחרים שהופיעו בספרות הילדים המאוירת .ערכים מסוימים כלל
לא נתפסו כערכים ,משום שהחוקרים פעלו מתוך "רוח התקופה" ,מתוך "נסיבות
ההזמנה" או מתוך הנחת יסוד מוקדמת וקביעה שקיים סט מסוים ,מצומצם,
מוסכם וידוע מראש של ערכים ,וכל מה שאיננו נכלל בו ־ איננו בבחינת ערך.
העבודות הקיימות לא נשענו על דגימה אקראית אלא על בחירת ספרים מכוונת
שאוששה דעה אפריורית מסוימת ,לא התייחסו למבחר הרב של ספרי הילדים
לאורך השנים ,לא הגדירו את טווח אוכלוסיית היעד באופן בהיר ,ועירבו ספרות
לגיל הרך וספרות שנועדה למתבגרים צעירים.
חסר מרכזי נוסף היה נעוץ בהתמקדות הלא מאוזנת במימד המילולי תוך התעלמות
מוחלטת מן האיור ומן המימד הוויזואלי בספרים המאוירים ,זאת למרות היותם
חלק בלתי נפרד מן הספר המאויר.
יש להניח שחוסר ההתייחסות לאיור ולמימד הוויזואלי לא נבע רק משום שהיו
חסרים לחוקרים כלי מחקר אופרטיביים ,אלא משום שהאיור והמימד הוויזואלי
לא נתפסו כמערכת סימנים הצופנת משמעות ערכית ,וזאת למרות היותם ערוצים
ישירים ורבי חשיבות להעברת מסרים ערכיים ,במיוחד בספרים לגיל הרך .התוצאה
הייתה הצגת תמונת מצב ערכית מוטה ולא שלמה.
הערהמס'  :2רשימה של  15ערכים הורכבה לאחר הצלבתו של
טווח ערכים רחב ,המופיע במסגרת מחקרי תרבות בעולם עם
הערכים הייחודיים לחברה הישראלית ,זאת על פי מחקרים
שנערכו בה .קושי לא מבוטל התגלע בהגדרת המרכיבים
הוויזואליים .הקושי היה טמון בניסיון לחבר "מילון" ,או
"תחביר" מובנה וקבוע ,שהרי לכל מרכיב ויזואלי קיימות
אפשרויות פרשנות רבות ונוגדות שהנן תלויות הקשר .כתם
אדום באיור יכול לסמל סכנה ,דרמה ,אהבה או מרד ,לתאר
שדה פרג או להיות ניסיון ללמד את נושא הצבע.
היקפו הרחב של המחקר והשנים המוקדמות שבהן הוא עסק
הערימו קשיים פרקטיים באשר להרכבת רשימת הספרים
הכוללנית של ספרי ילדים מאוירים לגיל הרך במהלך 37
שנים ולאיתורם של הספרים הישנים ,שחלקם נכחדו במהלך שנים שבהן החברה
הישראלית הייתה חסרה תודעת שימור תרבותה (אופק ;1985 ,קריית ספר,
הביבליוגרפיה הלאומית של ישראל) .במחקר נאלצתי להתמודד עם חסרונם
של מקורות אינפורמציה ביבליוגרפיים כוללניים ועם חסרונה של אינפורמציה
ביבליוגרפית שלמה כגון שנת הוצאתו לאור של הספר ,שהרי המשמעות הערכית
המובלעת בכל תוצר תרבות נתמכת וניתנת לפענוח על ידי היכרות עם ההקשר
החברתי והתקופתי (גומבריך.)1983 ,
על שיטת המחקר ,שהתייחסה לתוקף ולמהימנות בין שופטים ,ניתן לקרוא
בהרחבה בעבודת הדוקטורט עצמה ובמאמרים המסכמים אותה (גונן ;1995 ,גונן,
 .)2000
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הערהמס'  :1העבודות שנכתבו עד אז היו בעלות אופי התרשמותי בלבד ,לא נשענו
על שיטה מחקרית אמפירית מובנית ,ולא התייחסו לטווח ערכים שלם ורחב אלא
לערך אחד או שניים ,שקיבלו בולטות פופולרית מוטה ולא פרופורציונלית על
חשבון ערכים אחרים שהופיעו בספרות הילדים המאוירת .ערכים מסוימים כלל
לא נתפסו כערכים ,משום שהחוקרים פעלו מתוך "רוח התקופה" ,מתוך "נסיבות
ההזמנה" או מתוך הנחת יסוד מוקדמת וקביעה שקיים סט מסוים ,מצומצם,
מוסכם וידוע מראש של ערכים ,וכל מה שאיננו נכלל בו ־ איננו בבחינת ערך.
העבודות הקיימות לא נשענו על דגימה אקראית אלא על בחירת ספרים מכוונת
שאוששה דעה אפריורית מסוימת ,לא התייחסו למבחר הרב של ספרי הילדים
לאורך השנים ,לא הגדירו את טווח אוכלוסיית היעד באופן בהיר ,ועירבו ספרות
לגיל הרך וספרות שנועדה למתבגרים צעירים.
חסר מרכזי נוסף היה נעוץ בהתמקדות הלא מאוזנת במימד המילולי תוך התעלמות
מוחלטת מן האיור ומן המימד הוויזואלי בספרים המאוירים ,זאת למרות היותם
חלק בלתי נפרד מן הספר המאויר.
יש להניח שחוסר ההתייחסות לאיור ולמימד הוויזואלי לא נבע רק משום שהיו
חסרים לחוקרים כלי מחקר אופרטיביים ,אלא משום שהאיור והמימד הוויזואלי
לא נתפסו כמערכת סימנים הצופנת משמעות ערכית ,וזאת למרות היותם ערוצים
ישירים ורבי חשיבות להעברת מסרים ערכיים ,במיוחד בספרים לגיל הרך .התוצאה
הייתה הצגת תמונת מצב ערכית מוטה ולא שלמה.
הערהמס'  :2רשימה של  15ערכים הורכבה לאחר הצלבתו של
טווח ערכים רחב ,המופיע במסגרת מחקרי תרבות בעולם עם
הערכים הייחודיים לחברה הישראלית ,זאת על פי מחקרים
שנערכו בה .קושי לא מבוטל התגלע בהגדרת המרכיבים
הוויזואליים .הקושי היה טמון בניסיון לחבר "מילון" ,או
"תחביר" מובנה וקבוע ,שהרי לכל מרכיב ויזואלי קיימות
אפשרויות פרשנות רבות ונוגדות שהנן תלויות הקשר .כתם
אדום באיור יכול לסמל סכנה ,דרמה ,אהבה או מרד ,לתאר
שדה פרג או להיות ניסיון ללמד את נושא הצבע.
היקפו הרחב של המחקר והשנים המוקדמות שבהן הוא עסק
הערימו קשיים פרקטיים באשר להרכבת רשימת הספרים
הכוללנית של ספרי ילדים מאוירים לגיל הרך במהלך 37
שנים ולאיתורם של הספרים הישנים ,שחלקם נכחדו במהלך שנים שבהן החברה
הישראלית הייתה חסרה תודעת שימור תרבותה (אופק ;1985 ,קריית ספר,
הביבליוגרפיה הלאומית של ישראל) .במחקר נאלצתי להתמודד עם חסרונם
של מקורות אינפורמציה ביבליוגרפיים כוללניים ועם חסרונה של אינפורמציה
ביבליוגרפית שלמה כגון שנת הוצאתו לאור של הספר ,שהרי המשמעות הערכית
המובלעת בכל תוצר תרבות נתמכת וניתנת לפענוח על ידי היכרות עם ההקשר
החברתי והתקופתי (גומבריך.)1983 ,
על שיטת המחקר ,שהתייחסה לתוקף ולמהימנות בין שופטים ,ניתן לקרוא
בהרחבה בעבודת הדוקטורט עצמה ובמאמרים המסכמים אותה (גונן ;1995 ,גונן,
 .)2000
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תשע"ב א'

תשע"ב א'

ב"גן רביע" בטייבה יש
למסגד משמעות גדולה,
עקב קרבתו הפיסית לגן
הילדים ובגלל קולו הברור
של המואזין .הפעילות
בתחום אינה תיאורטית
אלא זמינה ומוחשית,
והילדים חווים את התפילה
ואת ערכי האיסלם ממש
ממקור ראשון
מאת לילך ינאי ונג'לה עאזם

גן רביע נמצא בעיר טייבה שבמשולש .הגן
הוא גן חובה ובו  32ילדים ,והוא נמצא
בסמיכות למסגד בלאל איבן רבח (שמו
של המואזין הראשון באיסלם) .הגננת,
נג'לה עאזם ,מכינה מדי שנה תוכנית
שנתית ,הלוקחת בחשבון גם את החגים
והמורשת האיסלמית.
באיסלם חוגגים מספר חגים :ראש השנה
ההיג'רית ,יום הולדתו של הנביא מוחמד,
יום העלייה לשמיים של הנביא מוחמד,
צום רמדאן שמסתיים בחג עיד אל פיטר,
וחג הקורבן ,עיד אל אדחה.
לוח השנה ההג'רי הוא לוח ירחי ,והוא קצר בעשרה ימים מלוח השנה השמשי
(לוח השנה הכללי) .בנוסף ,אין בלוח השנה ההג'רי שנה מעוברת כנהוג בלוח השנה
העברי ,והדבר גורם לכל החגים לנוע עשרה ימים אחורה מדי שנה .מצב זה גורם
למוסלמים לחגוג את החגים השונים ללא קשר לעונות השנה ,וגם תכני החגים הם
היסטוריים ודתיים ואינם קשורים בחקלאות או בעונות השנה כמו בחגי היהודים.
התלות היחידה היא במופעי הירח.
כבר במפגשי הראשון עם נג'לה התפעלתי מעבודתה ,מהתכנים שהיא מציגה בפני
הילדים ומחשיבות המשחק הדרמטי בגנה .לא יכולתי גם להתעלם מהמסגד הנמצא
ממש בחצר הגן .לאחר ההתפעלות הראשונית החלו לעלות השאלות ,ונג'לה ,יחד
איתי ,יצרה תוכנית שנתית שתביא את הילדים לידי פליאה והתבוננות בסביבתם
הקרובה ,העלאת שאלות חקר בנושאים שונים והתנסות בתחומי דעת שונים ,וכל
זאת תוך יצירת קשרים בין־דוריים עם משפחותיהם ועם הקהילה הקרובה ועל
לילך ינאי ,מדריכה במגזר הערבי ,מחוז מרכז .נג'לה עאזם ,גננת גן רביע (אביב) ,טייבה.
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שגרירים
של תפילה
ידי קירוב הילדים לערכי האיסלם (חמשת עמודי האיסלם :ההכרה באל אחד
ובמוחמד כנביא ,תפילה ,עלייה לרגל ,צדקה וצום).
בחינוך הערבי אין הפרדה בין המערכת הדתית לממלכתית וכל גננת יוצרת לעצמה
את האני מאמין שלה בתחום האיסלם והמסורת .נג'לה היא גננת ואישה מסורתית
וכך גם חלק נרחב מהורי הגן ,שעודדו וקיבלו את גישתה בלב שלם .התייחסנו גם
למטרות משרד החינוך בתחום המסורת והתאמנו לכך את הפעילויות השונות בגן.
הנחת היסוד שלנו הייתה שהאיסלם הוא גורם מאחד בחברה הערבית ומהווה חלק
מהמצע החברתי־לאומי והדתי של הקהילה ומערכיה החברתיים .הילדים רגישים
וקולטים באפן חושי את מנהגי החברה ,והעיסוק במנהגי האיסלם יקרב אותם
ואת משפחותיהם למורשת .המסגד הוא חלק מחיי היום יום של הקהילה ,והוא
נוכח בגן באופן משמעותי עקב קרבתו הפיסית ובגלל קולו הברור של המואזין .כמו
כן לקחנו בחשבון שהילדים ילמדו מתחת למסגד כשיעלו לבית הספר בשנה הבאה.
התוכנית החלה בתכנון ראשוני ,הצבת מטרות ופריסה רב תחומית וחווייתית .מיד
לאחר מכן שותפו ההורים ברעיון ,ואנחנו קיבלנו את שיתוף הפעולה של מואזין
המסגד ויצאנו לפעילות בשטח.

71

הד הגן

הד הגן

תשע"ב א'

תשע"ב א'

ב"גן רביע" בטייבה יש
למסגד משמעות גדולה,
עקב קרבתו הפיסית לגן
הילדים ובגלל קולו הברור
של המואזין .הפעילות
בתחום אינה תיאורטית
אלא זמינה ומוחשית,
והילדים חווים את התפילה
ואת ערכי האיסלם ממש
ממקור ראשון
מאת לילך ינאי ונג'לה עאזם

גן רביע נמצא בעיר טייבה שבמשולש .הגן
הוא גן חובה ובו  32ילדים ,והוא נמצא
בסמיכות למסגד בלאל איבן רבח (שמו
של המואזין הראשון באיסלם) .הגננת,
נג'לה עאזם ,מכינה מדי שנה תוכנית
שנתית ,הלוקחת בחשבון גם את החגים
והמורשת האיסלמית.
באיסלם חוגגים מספר חגים :ראש השנה
ההיג'רית ,יום הולדתו של הנביא מוחמד,
יום העלייה לשמיים של הנביא מוחמד,
צום רמדאן שמסתיים בחג עיד אל פיטר,
וחג הקורבן ,עיד אל אדחה.
לוח השנה ההג'רי הוא לוח ירחי ,והוא קצר בעשרה ימים מלוח השנה השמשי
(לוח השנה הכללי) .בנוסף ,אין בלוח השנה ההג'רי שנה מעוברת כנהוג בלוח השנה
העברי ,והדבר גורם לכל החגים לנוע עשרה ימים אחורה מדי שנה .מצב זה גורם
למוסלמים לחגוג את החגים השונים ללא קשר לעונות השנה ,וגם תכני החגים הם
היסטוריים ודתיים ואינם קשורים בחקלאות או בעונות השנה כמו בחגי היהודים.
התלות היחידה היא במופעי הירח.
כבר במפגשי הראשון עם נג'לה התפעלתי מעבודתה ,מהתכנים שהיא מציגה בפני
הילדים ומחשיבות המשחק הדרמטי בגנה .לא יכולתי גם להתעלם מהמסגד הנמצא
ממש בחצר הגן .לאחר ההתפעלות הראשונית החלו לעלות השאלות ,ונג'לה ,יחד
איתי ,יצרה תוכנית שנתית שתביא את הילדים לידי פליאה והתבוננות בסביבתם
הקרובה ,העלאת שאלות חקר בנושאים שונים והתנסות בתחומי דעת שונים ,וכל
זאת תוך יצירת קשרים בין־דוריים עם משפחותיהם ועם הקהילה הקרובה ועל
לילך ינאי ,מדריכה במגזר הערבי ,מחוז מרכז .נג'לה עאזם ,גננת גן רביע (אביב) ,טייבה.
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המסגד כנושא אורך מזמן חקר

שגרירים
של תפילה
ידי קירוב הילדים לערכי האיסלם (חמשת עמודי האיסלם :ההכרה באל אחד
ובמוחמד כנביא ,תפילה ,עלייה לרגל ,צדקה וצום).
בחינוך הערבי אין הפרדה בין המערכת הדתית לממלכתית וכל גננת יוצרת לעצמה
את האני מאמין שלה בתחום האיסלם והמסורת .נג'לה היא גננת ואישה מסורתית
וכך גם חלק נרחב מהורי הגן ,שעודדו וקיבלו את גישתה בלב שלם .התייחסנו גם
למטרות משרד החינוך בתחום המסורת והתאמנו לכך את הפעילויות השונות בגן.
הנחת היסוד שלנו הייתה שהאיסלם הוא גורם מאחד בחברה הערבית ומהווה חלק
מהמצע החברתי־לאומי והדתי של הקהילה ומערכיה החברתיים .הילדים רגישים
וקולטים באפן חושי את מנהגי החברה ,והעיסוק במנהגי האיסלם יקרב אותם
ואת משפחותיהם למורשת .המסגד הוא חלק מחיי היום יום של הקהילה ,והוא
נוכח בגן באופן משמעותי עקב קרבתו הפיסית ובגלל קולו הברור של המואזין .כמו
כן לקחנו בחשבון שהילדים ילמדו מתחת למסגד כשיעלו לבית הספר בשנה הבאה.
התוכנית החלה בתכנון ראשוני ,הצבת מטרות ופריסה רב תחומית וחווייתית .מיד
לאחר מכן שותפו ההורים ברעיון ,ואנחנו קיבלנו את שיתוף הפעולה של מואזין
המסגד ויצאנו לפעילות בשטח.
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פעילויות

תחומי דעת ומטרות

שמות האלוהים (.)99
לימוד יחסים במרחב.
שימוש בשפה גבוהה בסיפורי האיסלם.
סמלים באיסלם :הילל ,הצבע הירוק.

שפה ואוריינות
מטרה:
טיפוח התייחסות וההבנה של סמלים
ומשמעותם.
הקניה של סיפורים ייחודיים ,היסטוריים
וחברתיים הקשורים למנהגי הקבוצה.
שימוש בשפה לאיסוף מידע ,העלאת
שאלות והעברת מידע בשפה תקנית
ומובנת.
הכרת האותיות והתנסות בקריאת
מילים משמעותיות.

מנהג ההתנקות לפני התפילה" :נקו
את עצמכם כי האיסלם נקי".

בריאות
שמירה על היגיינה בסיסית.

הכנת מסגד בגן שיכלול מחרב (כיוון
התפילה) ,קוראן ,שטיחי תפילה ,סל
לנעליים ,כרטיסים תומכי זיכרון לקראת
המואזין ולתפילה.

עיצוב סביבה
עיצוב סביבה שמשרתת למידה
משמעותית.

סוגה :ספרי דת ,ספרות ילדים בנושא
איסלם.

ספרות
מטרה:
הכרות עם סוגות שונות.
ההבדל ברמה השפתית בין הסוגות.

הבאת מידע בשאלות החקר.
השתתפות ביום שיא עם ביקור משותף
במסגד.

מעורבות הורים
הילדים כגורם מקשר בין־דורי.

הכנת הצגה לפי סיפורו של הנביא
מוחמד (מצריך בירור עם איש דת אם
הדבר מקובל)

תיאטרון

קריאת המואזין.
תפילת הילדים.

מוסיקה
המטרה:
התנסות בהאזנה פעילה

הנדסת המישור והמרחב.
גופים הנדסיים במבני המסגד.
דגמים חוזרים באמנות האיסלם
(ערבסקות ,ויטראז'ים ,פסיפס).
התבוננות בשטיחי תפילה ומציאת
הסימטריה.
התבוננות במסגדים ומציאת
הסימטריה השיקופית והסיבובית.
אומדן :כמה מדרגות יש בצריח של
המסגד?
האם המואזין קורא לתפילה בשעה
קבועה או משתנה?

מתמטיקה
והנדסה
המטרה:
הכרת מושגים בהנדסת המישור.
יצירת דגמים חוזרים.
הכרת גופים הנדסיים שונים (גליל,
חרוט ,מנסרות ,כיפה).
התנסות בבניה יציבה ובהבנת המושג
שיווי משקל.
מציאת צירי סימטריה.

הכנת שרשרות תפילה עם שמות
האלוהים.
הכנת ויטראז'ים ,פסיפס ,ערבסקות בגן.
הכנת שטיחי תפילה בסימטריה.

מלאכה ויצירה

בעת העלייה לרגל למכה נוהגים לסובב
את הכעבה  7פעמים (איך יודעים מתי
נגמר סיבוב) .הולכים  7פעמים במסלול
שהלכה הגר להביא מים לישמעאל
(התנסות בהליכה בכיוונים שונים ,קו
ישר ,ספירלה) .תחנה שלישית זריקת
אבנים על סלע השטן (פעילות קליעה
למטרה).

מוטוריקה גסה

שאלת חקר בנושא כיוונים (כיוון
התפילה :מכה).
הכרות עם המצפן.
הכרות עם מפות.
מופעי הירח ולוח השנה ההג'רי
ובהקשר לסמל שעל המסגד (הילל).

מדע וטבע
המטרה:
לימוד לפליאה ולהתבוננות.
שימוש בכלי הסיור הלימודי.
הכרות עם כיוונים.
הכרות עם כלים טכנולוגיים כמו המצפן
והמפות ,התבוננות בגרמי השמיים
והשתנותם בהקשר התרבותי.

ראש השנה ההג'רי ,יום הולדת לנביא,
יום העלייה לשמיים ,צום הרמדאן ,עיד
אל פיטר ,עיד אל אדחה (חג הקורבן).
הכרות עם המסגד כמקום דתי ,חברתי.
הכרות עם סמלי האיסלם.

תרבות
המטרה :הקניה של מנהגים חברתיים
ודתיים יחודיים.

התנסות בתנועה במרחב בכיוונים
שונים

הכנת לוחות נעיצה ושימוש בסימטריה
שקופית וסיבובית .

מוטוריקה עדינה
התנסות מחזקת שרירים עדינים.

הכנת מזונות מסורתיים לקראת
החגים.

בישול
חוויה חושית ,תרבותית ואוריינית.

היום ואז קריאת המואזין.
מציאת כיוון התפילה ללא ועם עזרים
טכנולוגיים.

טכנולוגיה
הכרה השינוי הטכנולוגי.

תפילה בציבור.
חגיגת החגים במשפחה ובקהילה.
לימוד חמשת עמודי האיסלם.

חברתי
המטרה :הקניה של ערכים כמו טוהר
המידות ,צדקה ושמחה ביום טוב.

תפילת יחיד.
קשר לזהות הערבית באופן בלתי
אמצעי.

רגשי
המטרה :טיפוח הזהות ותחושת
השייכות החברתית ,הלאומית
והמסורתית של הילד.
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פעילויות

תחומי דעת ומטרות

שמות האלוהים (.)99
לימוד יחסים במרחב.
שימוש בשפה גבוהה בסיפורי האיסלם.
סמלים באיסלם :הילל ,הצבע הירוק.

שפה ואוריינות
מטרה:
טיפוח התייחסות וההבנה של סמלים
ומשמעותם.
הקניה של סיפורים ייחודיים ,היסטוריים
וחברתיים הקשורים למנהגי הקבוצה.
שימוש בשפה לאיסוף מידע ,העלאת
שאלות והעברת מידע בשפה תקנית
ומובנת.
הכרת האותיות והתנסות בקריאת
מילים משמעותיות.

מנהג ההתנקות לפני התפילה" :נקו
את עצמכם כי האיסלם נקי".

בריאות
שמירה על היגיינה בסיסית.

הכנת מסגד בגן שיכלול מחרב (כיוון
התפילה) ,קוראן ,שטיחי תפילה ,סל
לנעליים ,כרטיסים תומכי זיכרון לקראת
המואזין ולתפילה.

עיצוב סביבה
עיצוב סביבה שמשרתת למידה
משמעותית.

סוגה :ספרי דת ,ספרות ילדים בנושא
איסלם.

ספרות
מטרה:
הכרות עם סוגות שונות.
ההבדל ברמה השפתית בין הסוגות.

הבאת מידע בשאלות החקר.
השתתפות ביום שיא עם ביקור משותף
במסגד.

מעורבות הורים
הילדים כגורם מקשר בין־דורי.

הכנת הצגה לפי סיפורו של הנביא
מוחמד (מצריך בירור עם איש דת אם
הדבר מקובל)

תיאטרון

קריאת המואזין.
תפילת הילדים.

מוסיקה
המטרה:
התנסות בהאזנה פעילה

הנדסת המישור והמרחב.
גופים הנדסיים במבני המסגד.
דגמים חוזרים באמנות האיסלם
(ערבסקות ,ויטראז'ים ,פסיפס).
התבוננות בשטיחי תפילה ומציאת
הסימטריה.
התבוננות במסגדים ומציאת
הסימטריה השיקופית והסיבובית.
אומדן :כמה מדרגות יש בצריח של
המסגד?
האם המואזין קורא לתפילה בשעה
קבועה או משתנה?

מתמטיקה
והנדסה
המטרה:
הכרת מושגים בהנדסת המישור.
יצירת דגמים חוזרים.
הכרת גופים הנדסיים שונים (גליל,
חרוט ,מנסרות ,כיפה).
התנסות בבניה יציבה ובהבנת המושג
שיווי משקל.
מציאת צירי סימטריה.

הכנת שרשרות תפילה עם שמות
האלוהים.
הכנת ויטראז'ים ,פסיפס ,ערבסקות בגן.
הכנת שטיחי תפילה בסימטריה.

מלאכה ויצירה

בעת העלייה לרגל למכה נוהגים לסובב
את הכעבה  7פעמים (איך יודעים מתי
נגמר סיבוב) .הולכים  7פעמים במסלול
שהלכה הגר להביא מים לישמעאל
(התנסות בהליכה בכיוונים שונים ,קו
ישר ,ספירלה) .תחנה שלישית זריקת
אבנים על סלע השטן (פעילות קליעה
למטרה).

מוטוריקה גסה

שאלת חקר בנושא כיוונים (כיוון
התפילה :מכה).
הכרות עם המצפן.
הכרות עם מפות.
מופעי הירח ולוח השנה ההג'רי
ובהקשר לסמל שעל המסגד (הילל).

מדע וטבע
המטרה:
לימוד לפליאה ולהתבוננות.
שימוש בכלי הסיור הלימודי.
הכרות עם כיוונים.
הכרות עם כלים טכנולוגיים כמו המצפן
והמפות ,התבוננות בגרמי השמיים
והשתנותם בהקשר התרבותי.

ראש השנה ההג'רי ,יום הולדת לנביא,
יום העלייה לשמיים ,צום הרמדאן ,עיד
אל פיטר ,עיד אל אדחה (חג הקורבן).
הכרות עם המסגד כמקום דתי ,חברתי.
הכרות עם סמלי האיסלם.

תרבות
המטרה :הקניה של מנהגים חברתיים
ודתיים יחודיים.

התנסות בתנועה במרחב בכיוונים
שונים

הכנת לוחות נעיצה ושימוש בסימטריה
שקופית וסיבובית .

מוטוריקה עדינה
התנסות מחזקת שרירים עדינים.

הכנת מזונות מסורתיים לקראת
החגים.

בישול
חוויה חושית ,תרבותית ואוריינית.

היום ואז קריאת המואזין.
מציאת כיוון התפילה ללא ועם עזרים
טכנולוגיים.

טכנולוגיה
הכרה השינוי הטכנולוגי.

תפילה בציבור.
חגיגת החגים במשפחה ובקהילה.
לימוד חמשת עמודי האיסלם.

חברתי
המטרה :הקניה של ערכים כמו טוהר
המידות ,צדקה ושמחה ביום טוב.

תפילת יחיד.
קשר לזהות הערבית באופן בלתי
אמצעי.

רגשי
המטרה :טיפוח הזהות ותחושת
השייכות החברתית ,הלאומית
והמסורתית של הילד.
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כחלק
מהמשחק
הדרמטי
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כמו שניתן לראות מהתוכנית ,היא כוללת כמעט את כל תחומי הלמידה בגן וניתן
היה להפעילה לאורך השנה.
תהליך הלמידה החל בסיור לימודי במסגד בקבוצות קטנות .בתחילה נערך סיור
מבחוץ ,שנועד למקד את הילדים ולגרום להם לשים לב לפרטים
השונים .לאחר מכן נקבע סיור לכל הגן ומפגש עם המואזין.
כך התאפשר לילדים להתבונן בפרטי המסגד מבפנים (תודה
למוסדק ,מואזין המסגד ,אדם בעל אישיות קורנת ,על שיתוף
הפעולה והדיבור בגובה העיניים עם הילדים ולאחר מכן עם
ההורים).
לאחר הביקורים החלו לעלות שאלות חקר כמו:
 #כמה מדרגות יש לצריח המסגד?
 #איך יודעים איפה מכה אם אנחנו לא נמצאים בתוך המסגד?
 #אם נרצה לבנות מסגד בגן ,איפה נשים את המחרב?
 #האם רק בנים יכולים להיות מואזין או שגם בנות יכולות?
 #האם חייבים ללכת למסגד לתפילה?
 #מה קורה אם אני נמצא בכפר סבא? איך אדע מתי התפילה?
 #האם בכפר סבא יש מסגד?
לאחר איסוף המידע נענו כמה מהשאלות ,ולפתע החלו הילדים בעצמם להתבונן
ולהקשיב  -והפעם לקול קריאת המואזין .הם החלו לחזור אחריו ,אך התבלבלו
ברצף הקריאה ולכן הכינו כרטיסיות עם סמלילים כדי לזכור את הרצף.
בסיום הטיפול בנושא החלו ילדים רבים ללכת למסגד הגן ,לתפילה לאחר קריאת
המואזין במסגד.
לקראת חג הקורבן יצאו כמה מקרובי המשפחה של ילדי הגן לעלייה לרגל למכה.
ההתארגנות וההתרגשות הגיעו גם לגן והילדים שאלו:
 #מה לוקחים למסע?  #מהם מנהגי העלייה לרגל?  #איך מגיעים לערב הסעודית
ואיפה היא?
בגן נבנה מסלול עלייה לרגל ,שכלל כעבה שניתן לסובבה שבע פעמים ,מסלול ישר
להליכה למעיין (זמזם) וסל לקליעה במקום סלע השטן .הילדים התנסו בתנועה
במרחב ובפתרון בעיות כמו :איך אדע מתי מתחיל או מסתיים סיבוב סביב הכעבה
אם התבלבלתי בספירת הפעמים שבהן הלכתי למעיין ,מה יקרה לישמעאל?
במרכז הקוביות החלו הילדים לבנות מסגדים שונים לאחר שצפו במצגת על
מבני מסגד ברחבי העולם והתנסו ביצירת סימטריה שיקופית ,סימטריה סיבובית
ויציבות מבנים .הוספנו למרכז הבנייה גלילי פלסטיק ששמשו כצריחי המסגד אך
גם הגבירו את קול המואזין ,והוספה גם קערה מוזהבת ככיפה.
כחלק מהמשחק הדרמטי הוקם מסגד בגן ,שנתן לילדים מקום להתרגעות,
להתנסות חווייתית ולהעצמה אישית כמובילי תפילה .המסגד כלל שטיחי תפילה,
קוראן ,כרטיסיות תפילה וקריאת המואזין ,סלסלה לנעליים מחוץ למסגד וכלי
לנטילת ידיים.
התוכנית ,שהייתה רב תחומית ,לא הזניחה את תחום האמנות .האמנות האיסלמית
מנועה מהצגת דמויות ובעלי חיים במסגד ,ובמקומם יצרו האמנים אילתורים

של דגמים חוזרים ,כתיבה אמנותית ,פסיפס ,שטחי תפילה וויטראז'ים מדהימים
הכוללים חלקי תפילה או שמות האלוהים .הילדים התנסו בהכנת חלונות פסיפס
(ב"כאילו") ,בציור על קרמיקה ,ביצירת דגמים חוזרים ובשימוש בסימטריה
לסוגיה כמרכיב אמנותי.
הנושא נתן קרקע פורייה להתנסות אוריינית:
 #כרטיסיות המואזין
 #סדר התפילה שיוצג בפלקט תמונות
 #משחק שמות האלוהים
 #הכנת שרשרות תפילה
תהליך הלמידה נמשך לאורך כל השנה והסתיים במפגש חוויתי עם ההורים ,שכלל
שירה ,יצירה ,תפילה משותפת במסגד ושיחה עם המואזין על ערכי כיבוד אב ואם.

סיכום הגננת:
הילדים הפכו לשגרירים של תפילה .יש ילדים שהרגישו צורך ,הלכו למסגד הגן,
התפללו ,נרגעו וחזרו להמשך פעילות היום ,והיו ילדים שהיו קשובים לקריאת
המואזין והתפנו לתפילה לאחר קריאתו .ההורים והסבים השותפים מעריכים את
התהליך וגם הם מרגישים שייכים יותר למורשת המשותפת שלנו.
הילדים גאים מאוד במסגד שלהם ושומרים עליו .יש כמה ילדים שהחלו לבוא
מדי פעם עם הוריהם לתפילה ביום ששי והם מרגישים "גדולים" .הרמה השפתית
עלתה ,ויש שימוש במילים מהשפה הספרותית בשפה הדבורה .הילדים למדו
לשאול שאלות ,ובכל נושא חדש הם מעלים שאלות יצירתיות יותר ויותר.
מדברי ההורים:
" #מאז שהמורה לימדה את התלמידים איך להתפלל ומהם שלבי התפילה ועזרה
להם לקרוא מה שצריך בכל שלבי התפילה שבעל פה ,הבת שלי התחילה להיות
צמודה אלי בזמן התפילה ,היא עושה איתי את כל התנועות וקוראת כמעט הכול
בצורה נכונה".
" #זה היה מעניין גם בשבילנו ,ההורים ,ובעיקר האמהות ,כיון שהתאפשר לנו
להיכנס למסגד למקום שבדרך כלל איננו נכנסות לשם (יש קומה מיוחדת לנשים).
ראינו את כל החלקים והאזורים העיקריים ואת אמנות האיסלם של המסגד ...וגם
התפללנו יחד את תפילת המניין  -תלמידים ,אמהות ,מורות והאימאם .כל הכבוד
למארגנים".
" #הבן שלי בן שש וחצי ,וכאמא חשוב לי שיכיר את הדת
והתפילה .בני התלהב מאוד והתרשם מהמסגד ,מה גם שיש בגן
פינת תפילה המעניקה לילדים את חווית התפילה ...אני מאושרת
ומרוצה מההישגים שבני הגיע אליהם בגן .התרשמתי מאוד
מהצוות ומהעבודה המקצועית .אני מודה למדריכה ,למפקחת
ולמורה .יישר כוח ,תמשיכו בעבודתכם הנאמנה בהדרכתו של דור
העתיד".
..." #הדבר הכי מעניין ומרגש הוא שבני למד מהסיור והתחיל לספר ולהסביר לאביו
על חשיבות התפילה במסגד וגם התחיל ללחוץ עליו שילכו יחד למסגד להתפלל" .
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כמו שניתן לראות מהתוכנית ,היא כוללת כמעט את כל תחומי הלמידה בגן וניתן
היה להפעילה לאורך השנה.
תהליך הלמידה החל בסיור לימודי במסגד בקבוצות קטנות .בתחילה נערך סיור
מבחוץ ,שנועד למקד את הילדים ולגרום להם לשים לב לפרטים
השונים .לאחר מכן נקבע סיור לכל הגן ומפגש עם המואזין.
כך התאפשר לילדים להתבונן בפרטי המסגד מבפנים (תודה
למוסדק ,מואזין המסגד ,אדם בעל אישיות קורנת ,על שיתוף
הפעולה והדיבור בגובה העיניים עם הילדים ולאחר מכן עם
ההורים).
לאחר הביקורים החלו לעלות שאלות חקר כמו:
 #כמה מדרגות יש לצריח המסגד?
 #איך יודעים איפה מכה אם אנחנו לא נמצאים בתוך המסגד?
 #אם נרצה לבנות מסגד בגן ,איפה נשים את המחרב?
 #האם רק בנים יכולים להיות מואזין או שגם בנות יכולות?
 #האם חייבים ללכת למסגד לתפילה?
 #מה קורה אם אני נמצא בכפר סבא? איך אדע מתי התפילה?
 #האם בכפר סבא יש מסגד?
לאחר איסוף המידע נענו כמה מהשאלות ,ולפתע החלו הילדים בעצמם להתבונן
ולהקשיב  -והפעם לקול קריאת המואזין .הם החלו לחזור אחריו ,אך התבלבלו
ברצף הקריאה ולכן הכינו כרטיסיות עם סמלילים כדי לזכור את הרצף.
בסיום הטיפול בנושא החלו ילדים רבים ללכת למסגד הגן ,לתפילה לאחר קריאת
המואזין במסגד.
לקראת חג הקורבן יצאו כמה מקרובי המשפחה של ילדי הגן לעלייה לרגל למכה.
ההתארגנות וההתרגשות הגיעו גם לגן והילדים שאלו:
 #מה לוקחים למסע?  #מהם מנהגי העלייה לרגל?  #איך מגיעים לערב הסעודית
ואיפה היא?
בגן נבנה מסלול עלייה לרגל ,שכלל כעבה שניתן לסובבה שבע פעמים ,מסלול ישר
להליכה למעיין (זמזם) וסל לקליעה במקום סלע השטן .הילדים התנסו בתנועה
במרחב ובפתרון בעיות כמו :איך אדע מתי מתחיל או מסתיים סיבוב סביב הכעבה
אם התבלבלתי בספירת הפעמים שבהן הלכתי למעיין ,מה יקרה לישמעאל?
במרכז הקוביות החלו הילדים לבנות מסגדים שונים לאחר שצפו במצגת על
מבני מסגד ברחבי העולם והתנסו ביצירת סימטריה שיקופית ,סימטריה סיבובית
ויציבות מבנים .הוספנו למרכז הבנייה גלילי פלסטיק ששמשו כצריחי המסגד אך
גם הגבירו את קול המואזין ,והוספה גם קערה מוזהבת ככיפה.
כחלק מהמשחק הדרמטי הוקם מסגד בגן ,שנתן לילדים מקום להתרגעות,
להתנסות חווייתית ולהעצמה אישית כמובילי תפילה .המסגד כלל שטיחי תפילה,
קוראן ,כרטיסיות תפילה וקריאת המואזין ,סלסלה לנעליים מחוץ למסגד וכלי
לנטילת ידיים.
התוכנית ,שהייתה רב תחומית ,לא הזניחה את תחום האמנות .האמנות האיסלמית
מנועה מהצגת דמויות ובעלי חיים במסגד ,ובמקומם יצרו האמנים אילתורים

של דגמים חוזרים ,כתיבה אמנותית ,פסיפס ,שטחי תפילה וויטראז'ים מדהימים
הכוללים חלקי תפילה או שמות האלוהים .הילדים התנסו בהכנת חלונות פסיפס
(ב"כאילו") ,בציור על קרמיקה ,ביצירת דגמים חוזרים ובשימוש בסימטריה
לסוגיה כמרכיב אמנותי.
הנושא נתן קרקע פורייה להתנסות אוריינית:
 #כרטיסיות המואזין
 #סדר התפילה שיוצג בפלקט תמונות
 #משחק שמות האלוהים
 #הכנת שרשרות תפילה
תהליך הלמידה נמשך לאורך כל השנה והסתיים במפגש חוויתי עם ההורים ,שכלל
שירה ,יצירה ,תפילה משותפת במסגד ושיחה עם המואזין על ערכי כיבוד אב ואם.

סיכום הגננת:
הילדים הפכו לשגרירים של תפילה .יש ילדים שהרגישו צורך ,הלכו למסגד הגן,
התפללו ,נרגעו וחזרו להמשך פעילות היום ,והיו ילדים שהיו קשובים לקריאת
המואזין והתפנו לתפילה לאחר קריאתו .ההורים והסבים השותפים מעריכים את
התהליך וגם הם מרגישים שייכים יותר למורשת המשותפת שלנו.
הילדים גאים מאוד במסגד שלהם ושומרים עליו .יש כמה ילדים שהחלו לבוא
מדי פעם עם הוריהם לתפילה ביום ששי והם מרגישים "גדולים" .הרמה השפתית
עלתה ,ויש שימוש במילים מהשפה הספרותית בשפה הדבורה .הילדים למדו
לשאול שאלות ,ובכל נושא חדש הם מעלים שאלות יצירתיות יותר ויותר.
מדברי ההורים:
" #מאז שהמורה לימדה את התלמידים איך להתפלל ומהם שלבי התפילה ועזרה
להם לקרוא מה שצריך בכל שלבי התפילה שבעל פה ,הבת שלי התחילה להיות
צמודה אלי בזמן התפילה ,היא עושה איתי את כל התנועות וקוראת כמעט הכול
בצורה נכונה".
" #זה היה מעניין גם בשבילנו ,ההורים ,ובעיקר האמהות ,כיון שהתאפשר לנו
להיכנס למסגד למקום שבדרך כלל איננו נכנסות לשם (יש קומה מיוחדת לנשים).
ראינו את כל החלקים והאזורים העיקריים ואת אמנות האיסלם של המסגד ...וגם
התפללנו יחד את תפילת המניין  -תלמידים ,אמהות ,מורות והאימאם .כל הכבוד
למארגנים".
" #הבן שלי בן שש וחצי ,וכאמא חשוב לי שיכיר את הדת
והתפילה .בני התלהב מאוד והתרשם מהמסגד ,מה גם שיש בגן
פינת תפילה המעניקה לילדים את חווית התפילה ...אני מאושרת
ומרוצה מההישגים שבני הגיע אליהם בגן .התרשמתי מאוד
מהצוות ומהעבודה המקצועית .אני מודה למדריכה ,למפקחת
ולמורה .יישר כוח ,תמשיכו בעבודתכם הנאמנה בהדרכתו של דור
העתיד".
..." #הדבר הכי מעניין ומרגש הוא שבני למד מהסיור והתחיל לספר ולהסביר לאביו
על חשיבות התפילה במסגד וגם התחיל ללחוץ עליו שילכו יחד למסגד להתפלל" .
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אנחנו

מאותו הכפר
כפר משהד

מאת סנא סלימאן

מסלול אישי על המפה
יישום הפרויקט דרש הכנה של שנה שלמה והשתתפו בו ילדי הגן ,ההורים ,תושבים
מהכפר ,אנשי מקצוע וכמובן צוות הגן.
תחילה ניגשתי לילדים בשאלות פשוטות כמו מיהו שכנך בגן? בשכונה? בכפר?
במדינה?  -עד שהגענו למיקומו של כפר משהד על המפה העולמית ועל מפת ישראל.
ביום האחרון ללימודים הצגנו בפני ההורים את כל התוכניות והעבודות אשר
ביצענו במהלך השנה .ליד המצגות כיכבו הילדים עצמם ,והדבר מצא חן בעיני
הצופים/ההורים באופן מיוחד .כל ילד בנה מבנה של ביתו מקרטון ומחומרים
פשוטים אשר היו בהישג יד ,וכל ילד צייר על גבי מפה את המסלול שבו הוא הולך
מביתו אל הגן .מכל הבתים שיצרו הילדים בנינו את כפר משהד ,וכך קרה שבמהלך
הפרויקט למד כל ילד מה המרחק מביתו אל בית חברו .בזמן העיסוק בנושא הבחנו
שיש ילדים שחפצו מאוד כי ביתם יהיה במיקום אחר ,ליד מגרש הכדורגל ,ליד
המאפייה ,ליד בית הספר וכו' .הנושא גם חשף את הילדים לעובדה נוספת ,שבעבר
לא היו נפוצים בכפר מקומות בילוי ,מגרשי ספורט או בתי מאפה כמו בימינו.

בפרויקט שהתקיים בגן לאורך שנה שלמה למדו
הילדים על חיי הכפר שלנו – היום ובעבר .מצד אחד,
הם למדו להתמצא במקום שבו הם גרים; מצד שני,
הם הכירו את הבסיס ואת מה שקדם לחיים שהם
מכירים .כך ,בלי מילים גדולות ,מלמדים היסטוריה
ואהבת מולדת
אני עובדת בכפר משהד ,הנמצא בקרבת נצרת .רוב תושבי הכפר הם מוסלמים.
השנה עסקנו בגן בהכרת מורשתנו ,המנהגים ,הלבוש ,המזון ועוד .הצגנו בפני
הילדים את צורת החיים בימים עברו ,הכרנו את הכפר שבו אנו מתגוררים ,למדנו
היכן גרים התושבים ומהי צורת חייהם ,מהן השכונות השונות ומה אופיין .המידע
התבסס על עובדות וראיות מוצקות ,כיוון שאני מאמינה כי הן־הן הבסיס לאמונה
שהילד חש כלפינו ,המחנכים.
הרעיון לעסוק בנושא הכפר שלנו התגבש אצלי כבר לפני זמן רב .עידוד ותמיכה
לכך שאבתי מכתביו של ההיסטוריון הנודע ג'מיל ערפאת .הוא החל את דרכו
מאת סנא סלימאן" ,גן הוורדים" ,כפר משהד .המורה המשלימה :אימאן חמידי .הסייעת :רסמייה חסן.
המפקחת :סנא בכרי.
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כמורה ואחר כך היה מנהל בית הספר בכפר משהד .מאז פרישתו הוא כתב
עשרים ספרי מחקר ,בעיקר על ההיסטוריה הפלסטינית.
עם התגבשות הפרויקט הצגתי אותו בפני המפקחת ,הגב' סנא בכרי ,אשר בירכה
על הרעיון .היא ציינה בפניי כי זו הפעם הראשונה שפרויקט כזה המיועד לגיל הרך
יוצא אל הפועל.

עוד למדו הילדים ,כי בעבר כל בתי הכפר היו דומים זה לזה ,ללא יוצא מן הכלל,
הן בגודל והן באיכות .כיום קיים מגוון רחב של בתים ,בכל הגדלים והסגנונות .היה
גם מעניין לגלות שבעבר התגוררו כל בני המשפחה המורחבת יחד (סבים ,הורים,
דודים ובנים) ,מה שאינו מתקיים היום ואף יש קושי משמעותי ביישומו.
בהתבוננות במפה של הכפר הבחנו שהוא מחולק לאזורים על פי השכונות .גם זה
לא היה פעם .לא היו שכונות בתוך הכפר וכל התושבים התרכזו במקום אחד .היום
הם מפוזרים בין שכונות רבות ומספר הנפשות בכפר הולך וגדל עם הזמן.
זאת ועוד :ספרנו את מספר התלמידים לפי השכונות שבהן הם מתגוררים וציינו
את שמותיהם בצירוף תמונותיהם ליד השכונות שצוינו על המפה .כך גם גילינו
יחד עם הילדים שיש משפחות שחיו בעבר בכפר וכיום אינן נמצאות עוד ,ולהפך -
מצאנו שנוספו תושבים חדשים.
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מזון ,חפצים ,לבוש ,כלים
למדנו להכיר את חיי התושבים וסגנונם המיוחד כיום ובעבר :צורת המגורים ,צורת
הלבוש ,סוגי המאכלים ,סוגים של כלי עבודה וחקלאות.
מגורים :הנושא תפס חלק ניכר מהפרויקט .למדנו היכן גרו תושבי הכפר בעבר,
מה היה סגנון הבנייה של הבתים ,באילו אביזרים השתמשו אז והיום ,כיצד
נראו הרהיטים וכו' .בנינו עם הילדים אוהל בגן לשם הדגמה ,וציידנו אותו בכל
האביזרים אשר מצאנו וידענו שהם שימשו את אנשי הכפר בחיי היום יום.
לבוש :ללבוש היה חלק חשוב בפרויקט .הכרנו את הלבוש שאפיין את התושבים
בימים עברו ,ואספנו בין קשישי הכפר שמלות ואביזרים מאותם ימים .הילדים
הבחינו שכולם התלבשו באותו סגנון ,המוסלמים כמו הנוצרים והעניים כמו
העשירים .הם חבשו על הראש "חטה" ו"עאקאל" ולבשו על הגוף שמלה הנקראת
"קמבאז" .האישה חבשה לראשה "שאל" מקושט .עוד ראינו כי בגדי הנשים מאז
הפכו לבגדי היום יום בכפר.
מאכלים :אנו יודעים כי למאכלים העממיים יש ערך תזונתי גבוהה ,ולכן ,בשיתוף
פעולה עם האמהות ,הכנו מאכלים שאפיינו את ימי העבר .הדגשנו בפני הילדים

מסגד קבר יונה בכפר משהד
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כי כל המצרכים שמהם בושלו הם חומרים טריים מן החי ומן הצומח ולא מזון
מתועש שנקנה בחנות .כך בישלנו מאכלים כמו מג'דרה ,מוחמר ,פריכה.
כלים חקלאיים :פרנסתם של רוב תושבי הכפר בעבר הייתה מבוססת על חקלאות.
אספנו את כל הכלים האפשריים ששימשו את התושבים ,הצגנו אותם בגן והסברנו
לילדים את השימוש שנעשה בכל אחד מהם.
כלי בית :כמו שעשינו עם כלי העבודה החקלאיים ,כך גם כאן .אספנו כלי בית אשר
שימשו את נשות הכפר בעבר והסברנו לילדים את התפקיד של כל אחד מן הכלים.
לימדנו אותם כי פעם לא השתמשו בתנור כמו היום ,אלא בישלו על באבור או
אפילו על אש גלויה ,וראינו שבסך הכול לא היו הרבה כלי אוכל בבתים כיוון שבני
המשפחה נהגו לאכול ישירות מה"סינייה".
משחקי ילדים :מה היו המשחקים שהילדים שיחקו בהם בעבר? באיזה משחקים
שיחקו הסבים שלנו? ריכזנו את המשחקים הישנים ,ובשיתוף פעולה עם ההורים
שיחקנו בהם והדגמנו לילדים ,לאחר שהבהרנו להם את החוקים .במהלך העבודה
המשותפת שמנו לב לעובדה חשובה :כל משחקי העבר התבססו על הקבוצה ועל
הצוותא ,דבר שסייע בגיבוש קשרים בינאישיים.

משיכה לפשטות של פעם
ביום הסיכום הצגנו את כל מה שלמדנו בפני ההורים ,התושבים ,אישים ומכובדי
הכפר .הילדים שרו שירים והעלו הצגות שתוכננו לאורך שנה שלמה ,והקהל נדהם
לגלות את היכולות הטמונות בהם .ההצגות התבססו על שירים מחיי הכפר ,על
משלים ועל סיפורים עממיים שלמדנו.
מה שהדהים אותי אישית במהלך השנה הוא הגילוי שחרף ההתפתחות הטכנולוגית
של ימינו ,הילדים נמשכו דווקא לפשטות של העבר ,ללבוש ,לאוכל ולמשחקים .חיברנו
בין העבר וההווה ,והדגשנו שהעבר יפה אך גם ההווה והעתיד הינם יפים .מצאה
חן בעיניי גם יכולתם של הילדים לשמור על הכלים ,האביזרים ,הלבוש והחפצים
הישנים ורצונם העז לשמר אותם ולהגן עליהם .אכן ,ניתן כבוד לעבר ולערכיו.
ההורים נדהמו לגלות כי הילדים מסוגלים להכיר את המרחק מביתם אל מרכזי
הכפר ואל ביתו של כל אחד מבני הכיתה.
הפרויקט היה פרי עבודתי ותכנוני כמחנכת ,על כל מרכיביו ופרטיו ,ולשמחתי זכיתי
לאורך כל הדרך בשיתוף פעולה ובסיוע מצד ההורים וצוות הגן ,העוזרת והמורה
המשלימה אשר עשו עבודה נהדרת ותרמו מאמץ ועמל רב להצלחת הפרויקט .יחד
הוצאנו לפועל פרויקט ענקי ,אשר זכה לאהדה בקרב התושבים.
אני מודה לכל מי שתרם להצלחת הפרויקט ומקווה שהוא יחזור על עצמו בשנים
הבאות  -עם רעיונות חדשים .
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78
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המשותפת שמנו לב לעובדה חשובה :כל משחקי העבר התבססו על הקבוצה ועל
הצוותא ,דבר שסייע בגיבוש קשרים בינאישיים.

משיכה לפשטות של פעם
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משלים ועל סיפורים עממיים שלמדנו.
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של ימינו ,הילדים נמשכו דווקא לפשטות של העבר ,ללבוש ,לאוכל ולמשחקים .חיברנו
בין העבר וההווה ,והדגשנו שהעבר יפה אך גם ההווה והעתיד הינם יפים .מצאה
חן בעיניי גם יכולתם של הילדים לשמור על הכלים ,האביזרים ,הלבוש והחפצים
הישנים ורצונם העז לשמר אותם ולהגן עליהם .אכן ,ניתן כבוד לעבר ולערכיו.
ההורים נדהמו לגלות כי הילדים מסוגלים להכיר את המרחק מביתם אל מרכזי
הכפר ואל ביתו של כל אחד מבני הכיתה.
הפרויקט היה פרי עבודתי ותכנוני כמחנכת ,על כל מרכיביו ופרטיו ,ולשמחתי זכיתי
לאורך כל הדרך בשיתוף פעולה ובסיוע מצד ההורים וצוות הגן ,העוזרת והמורה
המשלימה אשר עשו עבודה נהדרת ותרמו מאמץ ועמל רב להצלחת הפרויקט .יחד
הוצאנו לפועל פרויקט ענקי ,אשר זכה לאהדה בקרב התושבים.
אני מודה לכל מי שתרם להצלחת הפרויקט ומקווה שהוא יחזור על עצמו בשנים
הבאות  -עם רעיונות חדשים .
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מסלולי האבות

א

רינה פיצ’ון חיברה בין המסלולים שעשו האבות ,כפי
שהם מסופרים בתנ”ך ,למסלולים שהילדים עוברים
בחיי היום יום .בכך חיזקה את הקשר של הילדים
לתנ”ך בתחומים של ערכים ,מדע ,טבע וסביבה ,וגם
הראתה להם את הרלוונטיות של התנ”ך ואת הדרך
שבה הוא מתקשר לעולמנו היום מאת רינה פיצ'ון

נחנו על המפה
המורשת היא כמו קשת ,האדם מושך את ידו לאחור כדי לשלוח חץ קדימה.
כלומר ,בכדי להגיע רחוק ,עלינו להושיט את ידנו לאחור ,למורשת ולהיסטוריה.
כשאני מביטה על  17השנים האחרונות ,אני רואה כי לאורך כל שנותיי כגננת היו
סיפורי התנ"ך חלק בלתי נפרד מהעשייה המקצועית שלי ,הן בלימודיי בסמינר
הקיבוצים ,שם עשיתי את פרויקט הסיום בנושא "כתונת הפסים" ,והן בהמשך
דרכי המקצועית ,במסגרת לימודיי לתואר שני בלסלי קולג' ,שם כתבתי עבודת
סיכום בנושא "שילוב אומנויות בסיפורי התנ"ך".
נושא זה ממשיך ומלווה אותי בהנאה רבה בעשייתי המקצועית בגן ,וזאת מתוך
אמונה שסיפורי התנ"ך מהווים את תשתית זהותנו כעם ואת הבסיס למורשת

התרבותית שלנו .מורשת זו היא השורשים ותחושת ההשתייכות שלנו למדינת
ישראל ,היא מעניקה לנו את תחושת ההזדהות והקשר החברתי ,והיא מאפשרת
לילד לחוש חלק מכל זה .כפי שכתב ויקטור פרנקל" :אין האדם יכול לצאת לדרך
ללא התא האישי שלו".

למה ללמד את התנ"ך בגיל הרך
חוקרים רבים ראו חשיבות רבה בהוראת התנ"ך בגיל הרך:
 #נחמה ניב ,בספרה "פרקי הדרכה ,סיפורי המקרא לגיל הרך" ,מציינת ש"התנ"ך
הוא ספר הספרים של העם היהודי .גיבורי התנ"ך מתוארים בצורה מרתקת ,ומהם
הילד לומד על אורחת החיים ,אמונות וערכים שהיו מקובלים על אבותינו בעבר
והינם בעלי משמעות רבה גם עבורנו בהווה" (.)1974
 #עפרה ריזמן הוסיפה" ,בפגישתו של הילד עם הערכים הרבים בסיפורי המקרא
הוא מתחבר אל תרבות העם היהודי ,וההתרשמויות מהסיפור משאירות חותם עז
על נפשו בגיל זה ויוצרות משקע אסוציאטיבי שאינו נכחד בקלות ועומד לרשות
הילד בעתיד ,משקע שבונה מכנה תרבותי לאומי" (.)1992
 #בדו"ח ועדת שנהר נכתב ש"הילדים נחשפים לראשונה למושגי היהדות כבר בגיל
הרך .בגיל זה מתחיל להתפתח עולם הדימויים האישי ונוצרת תחושת 'בית' בתוך
התרבות .החשיפה של הילדים לתכנים ולערכים יהודיים מאפשרת להם לראות
ביהדות עולם תרבותי ומקור לתחושת השתייכות" (מסקנות ועדת שנהר בנושא
הגיל הרך).
 #בתוכנית הלימודים של משרד החינוך בנושא מקרא לגיל הרך נטען כי "ההשפעה
רינה פיצ'ון ,גן האורן ,תל מונד .מפקחת :אלי כהן .סייעת :שושנה חיון
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העיקרית של המפגש החוויתי עם סיפורי המקרא בגיל הרך יוצרת זיקה רגשית
חיובית כלפיהם ורצון להמשיך ולהכיר את המורשת המקראית" (תוכנית הלימודים
במקרא לגיל הרך).

עלילה ,מתח ,קצב ,אנושיות
כשאני מקריאה לילדים בגן את סיפורי התנ"ך ,אני נהנית לראות את עיניהם
הזורחות ולשמוע את הבקשות החוזרות ונשנות להמשיך ולהקריא להם.
חוקרים רבים כתבו שהסיפור המקראי קרוב לעולמו של הילד מהיבטים שונים:
 #הספר הוא כולו עלילה ,והרי הילד אוהב סיפורי עלילה; "העלילה פשוטה ,קל
לילד לעקוב אחריה ,והיא מביאה אותו להתרגשות ולמתיחות; כמו כן ,העלילה
בנויה בדרך כלל סביב דמות בולטת אחת .מרכזיותה של הדמות בסיפור מאפשרת
להזדהות עמה"( .מסינגר.)1989 ,
" #בסיפור המקראי ישנם תיאורים משמעותיים מאוד
ניתן להמשיל את המסע
לילד ,כפי שכתבה מיכל גור אריה ,שציינה כי בסיפור
ממצרים לישראל לתהליך
המקראי "יש גיווני תיאור חזקים ומוחשיים ,השפה
גידולו של ילד :היציאה
השורשית ומטבעות הלשון ,החזיונות והתיאורים
ממצרים היא כמו לידה,
תמציתיים ,נקלטים על ידי הילד ,ונעשים רכושו האישי"
המסע במדבר מומשל לשלב (.)1984
שבו הילד תלוי בהוריו,
 #בסיפור המקראי יש מתח וקצביות ,וריזמן מוסיפה
והכניסה לארץ היא שלב
"כי הקצביות מאפשרת לילד להיות שותף פעיל בעלילה
ובסיפורה" (.)1992
העצמאות .כמות הניסים
 #גיבורי המקרא הם דמויות אנושיות שקל להזדהות
הולכת ומצטמצמת לאורך
איתן" .הדמויות צומחות לנגד עינינו מחולשה לאנושיות
השלבים ,ואחריותם של
אל גבורה ,הן מעוררות הזדהות ,מעשירות את עולמו
ישראל עולה .תהליך דומה
הריגושי של הילד ותורמות לעיצוב אישיותו של הילד בגיל
עובר הילד במעבר מהגן
הרך" (רות מרים .)1969
לבית הספר
 #לרוב הסיפורים המקראיים יש סוף טוב ,דבר המתאים
לציפיות הילד .חוה יסעור אף רואה בסיפורי המקרא עניין
"אינסופי ,שיש בו המשכיות שנותנת תחושת ביטחון לילד ,דבר החשוב להתפתחות
הילד" (.)1979
 #הסיפור המקראי מציג לפנינו נוף המושרש עמוק בארץ ובאקלימה ,דבר הקרוב
לעולמו של הילד ,היות שישנם תיאורי מקום שהילד מכיר אותו וחי בו (רות .)1969
 #צבי אדר רואה בתנ"ך את הנאיביות המתקשרת לילד" ,ותכונה זו עושה אותו
קרוב יותר לילד ,שאף הוא מטבעו דינאמי ונאיבי" (.)1983
לסיכום ,ראינו כי לסיפור המקראי יש תכונות נעלות ,ויחד עם זאת ,אל לנו לשכוח
את האתגרים הרבים שמציב הסיפור הזה בפני ילדי הגן והגננת :שפת התנ"ך
הינה שפה קשה ורחוקה .זו הסיבה שריזמן מציעה כי "רצוי לספר את הסיפור
בלשון פשוטה יותר ומובנת לילד ולשבץ בתוכו מובאות מן המקרא ככל שנוכל .על
המחנכת להוסיף הערות שיעזרו לילדים לגשר על הפערים שבסיפור ,ועליה לפרש
לעיתים את כוונותיה ואת רגשותיה של הדמות המקראית ולהבהיר את כוונת
המקרא ,אך על התוספות להיות נאמנות לרוח הסיפור ולאווירתו" (.)1992
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כשאני מקריאה את סיפורי התנ"ך בגן ,חשוב לי להראות לילדים את ספר התנ"ך
המלא ,ללא תמונות .אני מקריאה פסוקים נבחרים מתוך התנ"ך המלא ,על מנת
להפעיל את דמיונם .בשלב מאוחר יותר אני חושפת אותם לתמונות אמנות
שצוירו בידי אמנים שונים לאורך ההיסטוריה ,והילדים ,בהנחייתי ,ממחיזים את
הסיפורים.
סיפורי התנ"ך משתלבים כציר אורך עם כלל תוכניות הלימוד בגן והם מהווים
מרכיב מרכזי ועיקרי הכולל את האמנויות השונות (מוסיקה ,משחק ,אומנות
פלסטית ,דרמה ,תנועה) כדרך להזדהות ,הפנמה ורכישת ערכים בגן הילדים
והעמקת הבנתו של הילד.

תיאור תהליך העבודה בגן
לפני שלוש שנים התקבלתי כגננת בגן ניסוי בחולון בנושא סיפורי התנ"ך עם
המפקחת רונית שמולביץ ,שהאמינה בדרכי ודחפה אותי לפתח נושא זה באופן
מעמיק ,אך בעקבות מעבר דירה לאבן יהודה ,קיבלתי השנה גן חדש בתל מונד,
בפיקוחה של אולי קורן .החלטתי להמשיך ולשלב את סיפורי התנ"ך בתוכנית
הלימודים לאורך כל השנה .עניין זה התקדם מאוד בזכות שני גורמים עיקריים:
התמיכה והאמונה בדרכי שקיבלתי מהמפקחת אולי קורן והעובדה שהצטרפותי
ללימודי שנה א' ב"דעגן"  -השתלמות גננות מובילות ממ"ט (מדעים ,מתמטיקה
וטכנולוגיה) באוניברסיטת בר אילן.
במסגרת לימודיי ב"דעגן" התבקשתי לערוך מיזם בנושא ממ"ט .חשבתי על הדרך
בה ניתן לשלב בין סיפורי התנ"ך וממ"ט ובחרתי בנושא המסלולים והמפות ,שהם
חלק מתוכנית הלימודים במתמטיקה .לאורך כל המיזם ניסתי לחבר בין מסלולי
האבות ,כפי שהם מסופרים בתנ"ך ,למסלולים שעוברים הילדים בחיי היום יום,
לחזק את הקשר של הילדים לתנ"ך בנושאים של ערכים ,מדע ,טבע וסביבה,
ולהראות את הרלוונטיות של התנ"ך לעולמנו הדיגיטלי והפוסט מודרני באמצעות
מסלולי האבות.
המיזם הוא מיזם אינטגרטיבי ,שהשתלב בכל תחומי הדעת השונים.
באמצעות יצירת המסלולים הילד מפתח מיומנות חשובה שהיא התמצאות במרחב
והכרת הכיוונים ימין ושמאל ,שהם הבסיס לכתיבה נכונה .הילד צריך לדעת

83

הד הגן

הד הגן

תשע"ב א'

תשע"ב א'

העיקרית של המפגש החוויתי עם סיפורי המקרא בגיל הרך יוצרת זיקה רגשית
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במקרא לגיל הרך).
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לילד לעקוב אחריה ,והיא מביאה אותו להתרגשות ולמתיחות; כמו כן ,העלילה
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"כי הקצביות מאפשרת לילד להיות שותף פעיל בעלילה
ובסיפורה" (.)1992
העצמאות .כמות הניסים
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איתן" .הדמויות צומחות לנגד עינינו מחולשה לאנושיות
השלבים ,ואחריותם של
אל גבורה ,הן מעוררות הזדהות ,מעשירות את עולמו
ישראל עולה .תהליך דומה
הריגושי של הילד ותורמות לעיצוב אישיותו של הילד בגיל
עובר הילד במעבר מהגן
הרך" (רות מרים .)1969
לבית הספר
 #לרוב הסיפורים המקראיים יש סוף טוב ,דבר המתאים
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לסיכום ,ראינו כי לסיפור המקראי יש תכונות נעלות ,ויחד עם זאת ,אל לנו לשכוח
את האתגרים הרבים שמציב הסיפור הזה בפני ילדי הגן והגננת :שפת התנ"ך
הינה שפה קשה ורחוקה .זו הסיבה שריזמן מציעה כי "רצוי לספר את הסיפור
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שבעברית כותבים מימין לשמאל ובחשבון משמאל לימין .המשך פיתוח המיומנות
יבוא לידי ביטוי בהתמצאות בכיוונים במפה.

דוגמאות לעבודה בגן
הסיפור של אברהם :ה' מצווה על אברהם" :לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך
אל הארץ אשר אראך".
כל ילד קיבל משימה הביתה  -לכתוב מהי ארץ המוצא של סביו והוריו ומהו
הדגל של כל מדינה .הילדים הכירו כך את ארץ הולדתם של הוריהם ושל הסבים
והסבתות וגם את מפת העולם ואת הדגלים של כל מדינה .ערכנו דיאגרמה שבה
כל ילד שם מדבקה מתחת לדגל של ארץ המוצא.
הילדים הכינו מפת מסלול של הדרך שעבר אברהם מאור כשדים לחורן ולכנען.
שוחחנו על הסכנות בדרך ,והם הכינו משחק מסלול של
אברהם והסכנות שעבר.
כשאברהם מגיע לכנען ,ה' מצווה עליוׂ" :שָא נ ָא עֵינ ֶיָך
ּורְאֵהָ -...צ ֹפנ ָה וָנֶגְּבָה ,ו ָ ֵקדְמָה וָיָּמָהּ ,כִי אֶתּ-כָלָ -ה ָארֶץ
ֲאׁשֶרַ -אּתָה ֹראֶה ,לְָך ֶא ְּתנֶּנ ָהּ ,ולְזַרְעֲָך ,עַד-עֹולָם...
קּום ִה ְת ַהּלְֵך ָּב ָארֶץ ,לְ ָארְּכָּה ּולְרָ ְחּבָּהּ :כִי לְָךֶ ,א ְּתנֶּנ ָה
(בראשית י"ג).
קישרנו את הציווי של ה' לאברהם" :קום והתהלך
בארץ לאורכה ולרוחבה" לשיר של יורם טהר לב" :קום
והתהלך בארץ ,בתרמיל ובמקל" .שוחחנו על כך שרק
דרך הטיול בארץ נוכל להכיר אותה טוב יותר ולאהוב
אותה יותר.
הכרנו את הכיוונים השונים וציירנו את מפת ארץ ישראל עם הכיוונים הנכונים.
כדי להכיר טוב יותר את תל מונד ולהתחבר אליה ,תכננו טיול לפארק הציפורים.
התבוננו במפת תל מונד ובדקנו מהו המסלול הקצר ביותר לפארק.
יצאנו לפארק והתבוננו בשילוט וברחובות.
כשהילדים חזרו מהטיול הם ציירו את מסלול הליכתם.
בסיור צילמנו את שילוט הרחובות והכנו לוח מי בא לגן "באיזה רחוב אני גר".
כאשר סיפרתי את הסיפור על אברהם השולח את אליעזר לחרן כדי למצוא אישה
ליצחק ,שאלתי את הילדים" :כיצד יידע אליעזר להגיע לחרן?"
הילדים הציעו מספר הצעות:
 #אברהם צריך לצאת עם אליעזר ולהסביר לו את הדרך (הילדים הבינו מהסיפור
כי אברהם לא יכול לעשות שוב את המסע הזה עד לחרן כי הוא זקן מאוד).
 #לפי הכוכבים  -כוכב הצפון.
 #לפי השמש  -מתוך ידיעה שכאשר היא שוקעת ,היא שוקעת במערב ,וכשהיא
זורחת ,זה קורה במזרח.
 #הם אמרו :אברהם הכין לו מפה ,כי אברהם כבר היה בחרן והוא יודע כיצד להגיע
לשם.
הילדים הכינו לאליעזר מפת מסלול מכנען לורן ,והבינו את החשיבות שבשימוש
במפה ככלי למציאת מקום.
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סיפור יוסף וכתונת הפסים:
בסיפור על יוסף התמודדנו עם נושא קנאת האחים .סיפרתי לילדים שהאחים
מורידים מיוסף את כתונת הפסים ומשליכים אותו לבור.
"וַיְהִיּ ,כַ ֲאׁשֶרּ-בָא יֹוסֵף אֶלֶ -אחָיו; ּיַפְׁשִיטּו אֶת-יֹוסֵף אֶתּ-כ ֻ ָּתנ ְּתֹו ,אתּ-כְ ֹתנ ֶת
ַהּפַּסִים ֲאׁשֶר עָלָיו .וַּי ִ ָּקח ֻהּו--וַּי ַ ְׁשלִכּו אֹתֹוַ ,ה ֹּברָה;" (בראשית לז)
הילדים הבינו שהאחים קינאו ביוסף משום שכתונת הפסים הייתה בגד
יקר מאוד בעל ערך כמו מטמון .קבוצה של חמישה ילדים החביאה
את הכותונת וערכה משחק שנקרא "מצא את מטמון כותונת הפסים".
הילדים כתבו מפת מטמון עם דפי משימה ,וילדי הגן היו צריכים לבצע את
המשימות על מנת להגיע אל המטמון ,שהוא כתונת הפסים.
מפת המטמון" :מצאנו את מטמון כותונות הפסים"
סיפור יציאת בני ישראל ממצרים למדבר:
"וּיִסְעּו ּכָל-עֲדַת ּבְנ ֵי-י ִ ְׂשרָאֵל ִמ ִּמדְּבַר-סִין ,לְ ַמ ְסעֵיהֶם" (שמות יז)
בעקבות סיפור זה ערכנו חקר על המדבר ,הילדים הביאו מידע על חיות שונות
שחיות במדבר ,למדנו על בעיית המים במדבר ועל שכבת האקוויפר.
הילדים שיחקו בחול ,פסלו בחול וגילו היכן המים מחלחלים מהר יותר (במקום
שהייתה אבן ,המים חלחלו לאט יותר).
הילדים יצרו בחול מסלולים של בני ישראל במדבר ושל השיר "לקחתי לי תפוז,
לקחתי לי מקל ,ויצאתי לטייל בארץ ישראל".
הם ציירו את מסלול מסעם של בני ישראל במדבר וייצגו את המסלול בעזרת
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שבעברית כותבים מימין לשמאל ובחשבון משמאל לימין .המשך פיתוח המיומנות
יבוא לידי ביטוי בהתמצאות בכיוונים במפה.

דוגמאות לעבודה בגן
הסיפור של אברהם :ה' מצווה על אברהם" :לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך
אל הארץ אשר אראך".
כל ילד קיבל משימה הביתה  -לכתוב מהי ארץ המוצא של סביו והוריו ומהו
הדגל של כל מדינה .הילדים הכירו כך את ארץ הולדתם של הוריהם ושל הסבים
והסבתות וגם את מפת העולם ואת הדגלים של כל מדינה .ערכנו דיאגרמה שבה
כל ילד שם מדבקה מתחת לדגל של ארץ המוצא.
הילדים הכינו מפת מסלול של הדרך שעבר אברהם מאור כשדים לחורן ולכנען.
שוחחנו על הסכנות בדרך ,והם הכינו משחק מסלול של
אברהם והסכנות שעבר.
כשאברהם מגיע לכנען ,ה' מצווה עליוׂ" :שָא נ ָא עֵינ ֶיָך
ּורְאֵהָ -...צ ֹפנ ָה וָנֶגְּבָה ,ו ָ ֵקדְמָה וָיָּמָהּ ,כִי אֶתּ-כָלָ -ה ָארֶץ
ֲאׁשֶרַ -אּתָה ֹראֶה ,לְָך ֶא ְּתנֶּנ ָהּ ,ולְזַרְעֲָך ,עַד-עֹולָם...
קּום ִה ְת ַהּלְֵך ָּב ָארֶץ ,לְ ָארְּכָּה ּולְרָ ְחּבָּהּ :כִי לְָךֶ ,א ְּתנֶּנ ָה
(בראשית י"ג).
קישרנו את הציווי של ה' לאברהם" :קום והתהלך
בארץ לאורכה ולרוחבה" לשיר של יורם טהר לב" :קום
והתהלך בארץ ,בתרמיל ובמקל" .שוחחנו על כך שרק
דרך הטיול בארץ נוכל להכיר אותה טוב יותר ולאהוב
אותה יותר.
הכרנו את הכיוונים השונים וציירנו את מפת ארץ ישראל עם הכיוונים הנכונים.
כדי להכיר טוב יותר את תל מונד ולהתחבר אליה ,תכננו טיול לפארק הציפורים.
התבוננו במפת תל מונד ובדקנו מהו המסלול הקצר ביותר לפארק.
יצאנו לפארק והתבוננו בשילוט וברחובות.
כשהילדים חזרו מהטיול הם ציירו את מסלול הליכתם.
בסיור צילמנו את שילוט הרחובות והכנו לוח מי בא לגן "באיזה רחוב אני גר".
כאשר סיפרתי את הסיפור על אברהם השולח את אליעזר לחרן כדי למצוא אישה
ליצחק ,שאלתי את הילדים" :כיצד יידע אליעזר להגיע לחרן?"
הילדים הציעו מספר הצעות:
 #אברהם צריך לצאת עם אליעזר ולהסביר לו את הדרך (הילדים הבינו מהסיפור
כי אברהם לא יכול לעשות שוב את המסע הזה עד לחרן כי הוא זקן מאוד).
 #לפי הכוכבים  -כוכב הצפון.
 #לפי השמש  -מתוך ידיעה שכאשר היא שוקעת ,היא שוקעת במערב ,וכשהיא
זורחת ,זה קורה במזרח.
 #הם אמרו :אברהם הכין לו מפה ,כי אברהם כבר היה בחרן והוא יודע כיצד להגיע
לשם.
הילדים הכינו לאליעזר מפת מסלול מכנען לורן ,והבינו את החשיבות שבשימוש
במפה ככלי למציאת מקום.
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סיפור יוסף וכתונת הפסים:
בסיפור על יוסף התמודדנו עם נושא קנאת האחים .סיפרתי לילדים שהאחים
מורידים מיוסף את כתונת הפסים ומשליכים אותו לבור.
"וַיְהִיּ ,כַ ֲאׁשֶרּ-בָא יֹוסֵף אֶלֶ -אחָיו; ּיַפְׁשִיטּו אֶת-יֹוסֵף אֶתּ-כ ֻ ָּתנ ְּתֹו ,אתּ-כְ ֹתנ ֶת
ַהּפַּסִים ֲאׁשֶר עָלָיו .וַּי ִ ָּקח ֻהּו--וַּי ַ ְׁשלִכּו אֹתֹוַ ,ה ֹּברָה;" (בראשית לז)
הילדים הבינו שהאחים קינאו ביוסף משום שכתונת הפסים הייתה בגד
יקר מאוד בעל ערך כמו מטמון .קבוצה של חמישה ילדים החביאה
את הכותונת וערכה משחק שנקרא "מצא את מטמון כותונת הפסים".
הילדים כתבו מפת מטמון עם דפי משימה ,וילדי הגן היו צריכים לבצע את
המשימות על מנת להגיע אל המטמון ,שהוא כתונת הפסים.
מפת המטמון" :מצאנו את מטמון כותונות הפסים"
סיפור יציאת בני ישראל ממצרים למדבר:
"וּיִסְעּו ּכָל-עֲדַת ּבְנ ֵי-י ִ ְׂשרָאֵל ִמ ִּמדְּבַר-סִין ,לְ ַמ ְסעֵיהֶם" (שמות יז)
בעקבות סיפור זה ערכנו חקר על המדבר ,הילדים הביאו מידע על חיות שונות
שחיות במדבר ,למדנו על בעיית המים במדבר ועל שכבת האקוויפר.
הילדים שיחקו בחול ,פסלו בחול וגילו היכן המים מחלחלים מהר יותר (במקום
שהייתה אבן ,המים חלחלו לאט יותר).
הילדים יצרו בחול מסלולים של בני ישראל במדבר ושל השיר "לקחתי לי תפוז,
לקחתי לי מקל ,ויצאתי לטייל בארץ ישראל".
הם ציירו את מסלול מסעם של בני ישראל במדבר וייצגו את המסלול בעזרת
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חפצים שונים .לכל חפץ הם המציאו תנועה והניחו לידו מספר ,וכך פעלו על פי
התנועה והמספר ויצרו מסלולים שונים.
את נושא חקר המדבר סיימנו בפעילות חווייתית של הורים וילדים עם אישה
בדואית שסיפרה על החיים במדבר.
שיאו של הנושא היה במסיבת הסיום שקראנו לה "מסע ישראלי":
במסיבה קישרנו את המסע שעברו בני ישראל מאז
יציאת מצרים ועד בואם לארץ ישראל אל המסע
שעוברים היום הילדים מהגן אל בית הספר.
ניתן להמשיל את המסע ממצרים לישראל לתהליך
גידולו של ילד :היציאה ממצרים היא כמו לידה ,המסע
במדבר משול לשלב שבו הילד תלוי בהוריו ,והכניסה
לארץ היא שלב העצמאות .כמות הניסים הולכת
ומצטמצמת לאורך השלבים ,ואחריותם של ישראל
עולה .תהליך דומה עובר הילד במעבר מהגן לבית
הספר.

נושא האמונה
במהלך העברת התוכנית עלה מספר פעמים נושא
כאשר סיפרתי לילדים את
האמונה בה' .לעתים ילדי הגן שאלו שאלות של אמונה
הסיפור על אברהם השולח
באל ובסמכותו או אמרו" :אני מאמין בה'" או "אבא
את אליעזר לחורן כדי
שלי לא מאמין" .ניסיתי לטפח אצלם את הסובלנות
למצוא אישה ליצחק ,שאלתי
וההבנה שיש דעות שונות ויש ערכים שונים .אמרתי:
"יש שחושבים כך ויש שחושבים אחרת" והסברתי
אותם כיצד יידע אליעזר
שהמספר בספר התנ"ך האמין בה' וכך חשב ונהג.
להגיע לחורן? הילדים הכינו
נושא האמונה אף הועלה מצד הורה אחד שפנה אלי
לאליעזר מפת מסלול מכנען
באופן אישי במהלך השנה ואמר לי כי הם לא מאמינים
לחורן ,והבינו את החשיבות
בה' ובספר התורה ומאוד קשה להם עם זה שבנם
שבשימוש במפה ככלי
מדקלם פסוקים או מברך את ברכת האוכל .הסברתי
למציאת מקום
להורים כי סיפורי התנ"ך הם חלק מתוכנית הלימודים
של משרד החינוך וכי ההתייחסות שלנו לסיפורי התורה
אינה בהקשר של דת אלא בהקשר של דעת .באמצעות סיפורי התורה אנו לומדים
על ערכים ,מדע וטבע ומה שחשוב זה המינון שבו הדברים נעשים .במסיבת הסיום
של סוף השנה ניגש אלי אותו אב והודה שעתה ,כשהוא רואה את בנו רוקד ושר כל
כך יפה במסיבה ולאחר שראה את כל השינויים המשמעותיים שהילד עבר במהלך
השנה ,שוב לא חשוב לו אם זה נעשה באמצעות סיפורי התנ"ך.

לסיום
זו הפעם הראשונה שבניתי מסיבת סיום לבד ,ללא מנגנת ,אך אני חייבת לציין שזו
המסיבה האיכותית והטובה ביותר שעשיתי במהלך כל שנותיי כגננת .המסיבה
נבנתה בתהליך שעברתי יחד עם הילדים ,והם היו שותפים בבחירת השירים,
ובכוריאוגרפיה.
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הילדים דרשו לערוך חזרות מידי בוקר ,אולם הסברתי להם שאינני חושבת שנכון
לערוך כל כך הרבה חזרות .אמרתי שאני פועלת כך מתוך דאגה ואהבה אליהם ,אך
עלמה אמרה לי" :את לא אוהבת אותנו כי את לא עושה לנו חזרות" ,ואסף הוסיף:
"אנחנו מתעקשים שתעשי לנו חזרות כמו שלוט התעקש שהמלאכים יבואו לביתו".
אז הבנתי שכל התהליך שעברנו יחד היה משמעותי מאוד לילדים.
נושא המסלולים היווה כלי עזר שגישר על הפערים הקיימים בסיפורי התנ"ך:
 #הילדים המחיזו והמציאו בשפתם את מה שלא נכתב בסיפור והבינו טוב יותר
את המסלולים שעברו אבותינו.
 #הם הראו עניין רב בנושא ,הצליחו לחבר אותו לעולמם ויצרו הקשרים שונים.
 #הם נהנו מאוד להיחשף למפת ישראל ולמפות שונות ,בכל טיול שערכו רצו לדעת
היכן נמצא המקום במפה ומהו המסלול שעשו כדי להגיע לשם.
 #המסלולים השתלבו בכל תחומי החיים בגן :בפינת הקוביות ,במשחק הסוציו
דרמטי ,בלוח מי בא לגן ,בפינת הספר ,בפינת החקר ובכל החגים השונים .וככול
שעסקנו יותר בנושא זה ,הילדים גילו עניין רב יותר וחוו תחושת ההצלחה בבנייה
של מסלולים שונים וכתיבתם .הילדים ביקשו ליצור מסלולים מיוזמתם בפינות
היצירה השונות בגואש ,בדבק ,בציור ובאביזרים שונים.
 #הילדים אף קשרו את הסיפור להתנהלותם בגן .כך ,למשל ,כששאלתי מה הקשר
בין המסלול שעברו בני ישראל ממצרים לארץ ישראל למסלול שהם עוברים מהגן
לבית הכנסת ,ענה לי יואב" :כמו שמשה ראה את ארץ ישראל רק מההר ולא נכנס
לארץ ישראל ,כך גם את לא עולה איתנו לבית הספר ונשארת בגן" .וכשביקשתי
מהילדים לא לשמור את הכיבוד אלא לאכול אותו ,אמרה לי ליה" :זה כמו שמשה
ביקש מבני ישראל לא לשמור את המן כי אחרת הוא יתקלקל".
 #הילדים ניגשים היום לספר התנ"ך המלא ללא התמונות ,מדפדפים בו בהנאה
רבה ושואלים" :איפה כתוב על יוסף?" "נכון שכתוב פה בראשית?"
גם ההורים התלהבו מאוד מהנושא והיו שותפים מלאים בעשייה ,ביצעו את
המשימות השונות שניתנו ,הביאו חפצים שונים לעיצוב הסביבה ופרגנו מאוד.
לאחר המסיבה קיבלתי מכתב מרגש מאחת האמהות שכתבה לי..." :תודה רבה על
חוויה מרגשת וממלאה ...אין ספק שחוויית יציאת מצרים מדברת לא רק לילדי
הגן כי אם לכולנו ברגע בו אנו מבינים את המשמעות העמוקה יותר של הדברים.
הכנסת תכנים מסיפורי התנ"ך ללימוד ערכים לילדי הגן הינה שליחות אדירה
בימינו ואנו מחזקים את ידייך .בתקופה האחרונה אני מנסה לפעול למען שינוי
חברתי דרך מערכת החינוך ,כאשר חלק ממנו קשור גם לסיפורי התנ"ך"...
במכתב אחר נכתב לי:
"בדור הפייסבוק והלייק הצלחת לחבב עליהם את סיפורי התנ"ך,
תודי בכך או לא ,אין ספק ש"האשמה" נעוצה רק בך.
אוהל אברהם ,יעקב ועשו ,יוסף וכתונת הפסים,
גם אנחנו התמוגגנו ,פשוט מקסים.
ממסע בני ישראל במדבר למדנו על התמצאות במפה וכיוונים
כך שאם נצטרך לעבור את זה שוב ,זה בטח ייקח הרבה פחות שנים.
הילדים למדו להכיר את משה רבנו בנעלי עקב
למרות ,שבינינו ,ללכת ככה ארבעים שנה זה בטח די כואב "...
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חפצים שונים .לכל חפץ הם המציאו תנועה והניחו לידו מספר ,וכך פעלו על פי
התנועה והמספר ויצרו מסלולים שונים.
את נושא חקר המדבר סיימנו בפעילות חווייתית של הורים וילדים עם אישה
בדואית שסיפרה על החיים במדבר.
שיאו של הנושא היה במסיבת הסיום שקראנו לה "מסע ישראלי":
במסיבה קישרנו את המסע שעברו בני ישראל מאז
יציאת מצרים ועד בואם לארץ ישראל אל המסע
שעוברים היום הילדים מהגן אל בית הספר.
ניתן להמשיל את המסע ממצרים לישראל לתהליך
גידולו של ילד :היציאה ממצרים היא כמו לידה ,המסע
במדבר משול לשלב שבו הילד תלוי בהוריו ,והכניסה
לארץ היא שלב העצמאות .כמות הניסים הולכת
ומצטמצמת לאורך השלבים ,ואחריותם של ישראל
עולה .תהליך דומה עובר הילד במעבר מהגן לבית
הספר.

נושא האמונה
במהלך העברת התוכנית עלה מספר פעמים נושא
כאשר סיפרתי לילדים את
האמונה בה' .לעתים ילדי הגן שאלו שאלות של אמונה
הסיפור על אברהם השולח
באל ובסמכותו או אמרו" :אני מאמין בה'" או "אבא
את אליעזר לחורן כדי
שלי לא מאמין" .ניסיתי לטפח אצלם את הסובלנות
למצוא אישה ליצחק ,שאלתי
וההבנה שיש דעות שונות ויש ערכים שונים .אמרתי:
"יש שחושבים כך ויש שחושבים אחרת" והסברתי
אותם כיצד יידע אליעזר
שהמספר בספר התנ"ך האמין בה' וכך חשב ונהג.
להגיע לחורן? הילדים הכינו
נושא האמונה אף הועלה מצד הורה אחד שפנה אלי
לאליעזר מפת מסלול מכנען
באופן אישי במהלך השנה ואמר לי כי הם לא מאמינים
לחורן ,והבינו את החשיבות
בה' ובספר התורה ומאוד קשה להם עם זה שבנם
שבשימוש במפה ככלי
מדקלם פסוקים או מברך את ברכת האוכל .הסברתי
למציאת מקום
להורים כי סיפורי התנ"ך הם חלק מתוכנית הלימודים
של משרד החינוך וכי ההתייחסות שלנו לסיפורי התורה
אינה בהקשר של דת אלא בהקשר של דעת .באמצעות סיפורי התורה אנו לומדים
על ערכים ,מדע וטבע ומה שחשוב זה המינון שבו הדברים נעשים .במסיבת הסיום
של סוף השנה ניגש אלי אותו אב והודה שעתה ,כשהוא רואה את בנו רוקד ושר כל
כך יפה במסיבה ולאחר שראה את כל השינויים המשמעותיים שהילד עבר במהלך
השנה ,שוב לא חשוב לו אם זה נעשה באמצעות סיפורי התנ"ך.

לסיום
זו הפעם הראשונה שבניתי מסיבת סיום לבד ,ללא מנגנת ,אך אני חייבת לציין שזו
המסיבה האיכותית והטובה ביותר שעשיתי במהלך כל שנותיי כגננת .המסיבה
נבנתה בתהליך שעברתי יחד עם הילדים ,והם היו שותפים בבחירת השירים,
ובכוריאוגרפיה.
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הילדים דרשו לערוך חזרות מידי בוקר ,אולם הסברתי להם שאינני חושבת שנכון
לערוך כל כך הרבה חזרות .אמרתי שאני פועלת כך מתוך דאגה ואהבה אליהם ,אך
עלמה אמרה לי" :את לא אוהבת אותנו כי את לא עושה לנו חזרות" ,ואסף הוסיף:
"אנחנו מתעקשים שתעשי לנו חזרות כמו שלוט התעקש שהמלאכים יבואו לביתו".
אז הבנתי שכל התהליך שעברנו יחד היה משמעותי מאוד לילדים.
נושא המסלולים היווה כלי עזר שגישר על הפערים הקיימים בסיפורי התנ"ך:
 #הילדים המחיזו והמציאו בשפתם את מה שלא נכתב בסיפור והבינו טוב יותר
את המסלולים שעברו אבותינו.
 #הם הראו עניין רב בנושא ,הצליחו לחבר אותו לעולמם ויצרו הקשרים שונים.
 #הם נהנו מאוד להיחשף למפת ישראל ולמפות שונות ,בכל טיול שערכו רצו לדעת
היכן נמצא המקום במפה ומהו המסלול שעשו כדי להגיע לשם.
 #המסלולים השתלבו בכל תחומי החיים בגן :בפינת הקוביות ,במשחק הסוציו
דרמטי ,בלוח מי בא לגן ,בפינת הספר ,בפינת החקר ובכל החגים השונים .וככול
שעסקנו יותר בנושא זה ,הילדים גילו עניין רב יותר וחוו תחושת ההצלחה בבנייה
של מסלולים שונים וכתיבתם .הילדים ביקשו ליצור מסלולים מיוזמתם בפינות
היצירה השונות בגואש ,בדבק ,בציור ובאביזרים שונים.
 #הילדים אף קשרו את הסיפור להתנהלותם בגן .כך ,למשל ,כששאלתי מה הקשר
בין המסלול שעברו בני ישראל ממצרים לארץ ישראל למסלול שהם עוברים מהגן
לבית הכנסת ,ענה לי יואב" :כמו שמשה ראה את ארץ ישראל רק מההר ולא נכנס
לארץ ישראל ,כך גם את לא עולה איתנו לבית הספר ונשארת בגן" .וכשביקשתי
מהילדים לא לשמור את הכיבוד אלא לאכול אותו ,אמרה לי ליה" :זה כמו שמשה
ביקש מבני ישראל לא לשמור את המן כי אחרת הוא יתקלקל".
 #הילדים ניגשים היום לספר התנ"ך המלא ללא התמונות ,מדפדפים בו בהנאה
רבה ושואלים" :איפה כתוב על יוסף?" "נכון שכתוב פה בראשית?"
גם ההורים התלהבו מאוד מהנושא והיו שותפים מלאים בעשייה ,ביצעו את
המשימות השונות שניתנו ,הביאו חפצים שונים לעיצוב הסביבה ופרגנו מאוד.
לאחר המסיבה קיבלתי מכתב מרגש מאחת האמהות שכתבה לי..." :תודה רבה על
חוויה מרגשת וממלאה ...אין ספק שחוויית יציאת מצרים מדברת לא רק לילדי
הגן כי אם לכולנו ברגע בו אנו מבינים את המשמעות העמוקה יותר של הדברים.
הכנסת תכנים מסיפורי התנ"ך ללימוד ערכים לילדי הגן הינה שליחות אדירה
בימינו ואנו מחזקים את ידייך .בתקופה האחרונה אני מנסה לפעול למען שינוי
חברתי דרך מערכת החינוך ,כאשר חלק ממנו קשור גם לסיפורי התנ"ך"...
במכתב אחר נכתב לי:
"בדור הפייסבוק והלייק הצלחת לחבב עליהם את סיפורי התנ"ך,
תודי בכך או לא ,אין ספק ש"האשמה" נעוצה רק בך.
אוהל אברהם ,יעקב ועשו ,יוסף וכתונת הפסים,
גם אנחנו התמוגגנו ,פשוט מקסים.
ממסע בני ישראל במדבר למדנו על התמצאות במפה וכיוונים
כך שאם נצטרך לעבור את זה שוב ,זה בטח ייקח הרבה פחות שנים.
הילדים למדו להכיר את משה רבנו בנעלי עקב
למרות ,שבינינו ,ללכת ככה ארבעים שנה זה בטח די כואב "...

ביבליוגרפיה
 .1אדר צבי )1983( /עיונים
בתנ"ך ובהוראתו ,הוצאת גומא
ת"א
 .2גור אריה מיכל )1984( /מערכי
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 ,1989עמ' 121-115
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אוניברסיטת תל אביב
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הוצאת המכון לאמצעי הוראה,
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ב
סיפורים רבים
במקרא ,הנחשבים
כספרות ריאליסטית
מן ההיבט
הפסיכולוגי ,יכולים
להוות תכנים
מתאימים בהוראה
הטיפולית .ועם זאת,
נשאלת השאלה:
האם המקרא יכול
לשמש כלי עזר גם
כשמדובר בגיל הרך?
האם אכן יש צידוק
להשתמש בו? ואם
כן ,כיצד מתאימים
את הסיפורים
להבנתם של הילדים?

אישיים שיש בהם מתחים ,אהבה ,קנאה ,ורובם נוגעים לחיינו היום.
בחרתי להדגיש פן נוסף בסיפורי המקרא  -ולראות בסיפורים מסוימים כלי
להוראה טיפולית בגיל הרך.

סיפורי המקרא ככלי
להוראה טיפולית
מאת דפנה אברהם

טיפול
מראשית עבודתי בגן הילדים ראיתי
חשיבות רבה בהוראת סיפור המקרא.
המקרא הוא המורשת התרבותית
וההיסטורית של כל עם ישראל והתשתית
לזהותו היהודית ,ואני מאמינה שהחינוך
לערכים הוא מטרה ממעלה ראשונה
בהוראת המקרא.
הסיפור המקראי בגן הילדים הוא
אחד הנושאים המרתקים ,המרגשים
והמעניינים בהוויה הגנית .סיפורי
התורה מאפשרים לנו ליישם את הלמידה
החווייתית ,המשמעותית והערכית ,זו שאנו
שואפים אליה בהתייחסותנו לגיל הרך.
על פי ועדת שנהר" ,הילדים נחשפים
לראשונה למושגי היהדות כבר בגיל הרך.
בגיל זה מתחיל להתפתח עולם הדימויים
האישי ונוצרת תחושת 'בית' בתוך
התרבות .החשיפה של הילדים לתכנים
ולערכים יהודיים מאפשרת להם לראות
ביהדות עולם תרבותי ומקור לתחושת
השתייכות".
אני מוצאת ,כי כוחם של סיפורי המקרא
טמון בהיותם סיפורי חיים ,סיפורים
דפנה אברהם ,גן סחלב ,חולון .סייעת :לבנה אליהו.
מפקחת :מירית כהן
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לפתח את הרגישות וההבנה
אין עוררין בדבר חשיבות הטיפוח של בריאות הנפש באמצעות תכני הוראה .בדרך
זו נוכל לשפר את "התקשורת בין התודעה ובין החוויה על ידי מניעת תהליכים
של הדחיית־יתר ועל ידי הגברת יכולתה של התודעה לקלוט ולהטמיע את מירב
התפיסות וההתנסויות" (קובובי ,תשנ"ה).
הן דבורה קובובי (תשנ"ה) והן אדיר כהן ( )1990מסכימים ,כי השימוש ביצירות
ספרותיות בכלל והיצירות הריאליסטיות בפרט הוא המתאים ביותר לצרכי
התהליך הביבליותרפי .השימוש ביצירות אלה מאפשר לטפח בילדים יחס של
פתיחות כלפי התנסויותיהם ורגשותיהם ,ומאפשר לפתח את רגישותם ואת הבנתם
כלפי התהליכים הנפשיים המונחים ביסוד ההתנהגות והמחשבה.
רבים מסיפורי המקרא ,הנחשבים מן ההיבט הפסיכולוגי כספרות ריאליסטית,
יכולים להוות תכנים מתאימים להוראה טיפולית .ועם זאת ,כאשר מדובר בילדים
צעירים ,נשאלת השאלה המתבקשת :האם המקרא יכול לשמש כלי להוראה
טיפולית גם כשמדובר בגיל הרך? האם יש צידוק להשתמש במקרא ככלי טיפולי
בגיל זה? ואם כן ,הכיצד להתאימו?
תכני המקרא עוסקים רבות ביחס של האדם כלפי עצמו וכלפי זולתו .אלו תכנים
המעוררים בתלמידים תגובות רגשיות ,המשפיעות על התפתחותם הנפשית .אדיר
כהן ( )1990רואה בספרות החושפת את חיי האדם על ריבוי פניהם כוח תרפויטי
רב .הוא מדגיש כי כושר האמפתיה של הילדים עם יצירות ספרות גדול לאין שיעור
מזה של מבוגרים! דרך הזדהותם עם הדמויות והמצבים בסיפור הם עשויים לרכוש
תובנה שתסייע להם במצבי חיים דומים.
עופרה רייזמן (תשנ"ב) מוסיפה ומציינת ,כי הגיל הרך הוא תקופה קריטית בחיי
הילד :התרשמויות מותירות חותם עז על נפשו .פתיחותו של הילד להשפעות בתחום
החינוך המוסרי ובתחום חינוך האופי גדולה מאוד בגיל זה ,אף כי רישומיהן של
ההשפעות ניכר רק במועד מאוחר.
מתוך היבטים אלה ,נראה כי חשוב להשתמש בפרקים מתוך סיפורי התורה כתוכן
מתאים קידום בריאות הנפש .עצם פגישת הילד עם הסיפור כסיפור־מעשה היא
חוויה רגשית חזקה .כמובן שחשוב שהשפעה זו של התכנים על הילדים הצעירים
תהיה מכוונת ומבוקרת ,לאור העקרונות של בריאות הנפש.
בסיפור המקראי העונשים ניתנים כמעט תמיד על מעשים שליליים ולא על רגשות
והרהורים .אין אידיאליזציה של הדמויות  -דמויות מופת וגיבורים "חיוביים"
לוקים גם הם בחולשות אנוש .דבר זה הופך אותם קרובים ומובנים לילד .באמצעות
תכנים אלה הילד עשוי ללמוד ולהבין כי אין הוא יוצא דופן ברגשותיו ,בחששותיו
ובמחשבותיו .הדבר מרגיע אותו ומרמז לו
שהרהוריו "הפסולים" והרגשותיו "השליליות" ,כמו ,פחד ,שנאה ,קנאה וכו' ,אינם
הופכים אותו לילד "רע"; להיפך ,רצוי ומקובל לדבר על תחושות ורגשות גם אם
הם שליליים.
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במקרא ,הנחשבים
כספרות ריאליסטית
מן ההיבט
הפסיכולוגי ,יכולים
להוות תכנים
מתאימים בהוראה
הטיפולית .ועם זאת,
נשאלת השאלה:
האם המקרא יכול
לשמש כלי עזר גם
כשמדובר בגיל הרך?
האם אכן יש צידוק
להשתמש בו? ואם
כן ,כיצד מתאימים
את הסיפורים
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אישיים שיש בהם מתחים ,אהבה ,קנאה ,ורובם נוגעים לחיינו היום.
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סיפורי המקרא ככלי
להוראה טיפולית
מאת דפנה אברהם

טיפול
מראשית עבודתי בגן הילדים ראיתי
חשיבות רבה בהוראת סיפור המקרא.
המקרא הוא המורשת התרבותית
וההיסטורית של כל עם ישראל והתשתית
לזהותו היהודית ,ואני מאמינה שהחינוך
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התורה מאפשרים לנו ליישם את הלמידה
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על פי ועדת שנהר" ,הילדים נחשפים
לראשונה למושגי היהדות כבר בגיל הרך.
בגיל זה מתחיל להתפתח עולם הדימויים
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התרבות .החשיפה של הילדים לתכנים
ולערכים יהודיים מאפשרת להם לראות
ביהדות עולם תרבותי ומקור לתחושת
השתייכות".
אני מוצאת ,כי כוחם של סיפורי המקרא
טמון בהיותם סיפורי חיים ,סיפורים
דפנה אברהם ,גן סחלב ,חולון .סייעת :לבנה אליהו.
מפקחת :מירית כהן
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לפתח את הרגישות וההבנה
אין עוררין בדבר חשיבות הטיפוח של בריאות הנפש באמצעות תכני הוראה .בדרך
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לכוון את הדיון
לתיווך של המחנך יש חשיבות והשפעה רבה על עיצוב אישיותו של הלומד הצעיר.
הסיפור המקראי ניתן להבנה במידות העמקה ובדרגות משמעות שונות .תכונה זו
מאפשרת למחנך לכוון את הדיון בהתאם לכושר הבנתם ,למצבם הנפשי ולצרכיהם
של הילדים בגיל הרך.
תכונה נוספת ־ הסיפור המקראי מוסר את מעשי האנשים ,אך אינו מוסר פרטים
באשר למחשבותיהם ולרגשותיהם .תכונה זו מאפשרת למחנך בגיל הרך להסב את
הדיון לבעיות הנפשיות ולהתנסויות ההולמות את גיל הלומדים הצעירים ,כדי
שישלימו את הפערים מניסיונם שלהם ומתוך חוויותיהם האישיות.
הסיפור התנ"כי נלמד בהמשכים ,והדבר מגביר למדי את עוצמת השפעתו .בדרך
זאת הדמות הולכת ונבנית בהדרגה ,דבר המסייע לקליטת הדמויות המוכרות
ולהזדהות עמן והופך אותן לדמויות ממשיות בעיני הילדים הצעירים.
היבט נוסף שיש לתת עליו את הדעת :המחנך בגיל הרך מהווה גורם מתווך בין
הסיפור ובין הילד .השפעת המורה המחנך על ההתפתחות הנפשית של תלמידיו,
בעיקר בגיל הרך ,היא רבה ובלתי נמנעת ,ולפיכך חשוב שהשפעה זו תהיה מכוונת
לאור העקרונות של בריאות הנפש .הכרת עקרונות ההוראה הטיפולית תנחה את
המחנך בבחירת היצירות ובהכנת מערך התערבות שיסייע לילדים לפתח תובנה
ופתיחות ברוח ההוראה הטיפולית.

להתייחס לבעייתיות
עם זאת ,אי אפשר להתעלם מהבעייתיות הכרוכה בהוראת התנ"ך לילדים בגיל
הרך ,במיוחד לאור העקרונות של בריאות הנפש.
דבורה קובובי (תשנ"ה) מצביעה על בעייתיות זו:
 #התנ"ך לא נכתב במיוחד לילדים ,לפיכך גלומה בו גם סכנה להשפעות שאינן
עולות בקנה אחד עם צרכיו וטובתו הנפשית של הילד .בין הסיפורים המקראיים
יש המעוררים פחדים שהילד הרך אינו מסוגל להתמודד עמם ,כמו סיפור עקדת
יצחק.

 #רבים מפרקי התנ"ך עוסקים בבעיות אישיות של מבוגרים ,שאינם מובנות ואינן
קרובות לעולמם של הילדים .האם יש ללמד את פרקי התנ"ך בשלמותם ,ללא
השמטות ,או רק פרקים נבחרים?
 #הסיפור המקראי מתומצת מאוד ,ולא תמיד יכולים הילדים לקלוט את כל
המשמעויות הטמונות בו.
 #לשון המקרא קשה מדי להבנת הילד .יתכן שהילד לא
יבין ולא יושפע כפי שהיינו רוצים.
בסיפור המקראי העונשים
 #ילדים בגיל הגן אוהבים מאוד לשמוע סיפורים ,מזדהים
ניתנים כמעט תמיד על
בעוצמה רבה עם הגיבור והעלילה ,ולפיכך גם מושפעים
מעשים שליליים ולא על
מהם ביותר .בכל זאת ,הם מתקשים לנהל ביניהם שיחה
רגשות והרהורים .אין
קבוצתית בעלת משמעות לאחר שמיעת הסיפור ,שכן הדבר
דורש מהם להיות ממושמעים ומרוכזים ,להקשיב לדברי אידיאליזציה של הדמויות
 דמויות מופת וגיבוריםהחבר ולהתייחס אליהם .יכולת הריכוז בשיחה של הילדים
בגיל זה מוגבלת ביותר מבחינת משכה.
“חיוביים” לוקים גם הם
ולהיסוסים
לספקות
היבטים בעיתיים אלה מהווים בסיס
בחולשות אנוש .דבר
באשר לשימוש בסיפורי המקרא ככלי להוראה טיפולית
זה הופך אותם קרובים
בגיל הרך ,אולם היתרונות הגלומים בייחודו של הסיפור
ומובנים לילד
המקראי הם כה משמעותיים ,שהם מפתים אותנו להיעזר
בתנ"ך ככלי להוראה טיפולית גם בגיל הרך.

לוותר על סיפורים מסוימים
ובכל זאת ,אל לנו להקל ראש באשר לבעייתיות הקיימת בסיפורי המקרא וכדאי
לדעת כי יש דרכים העשויות לפתור חלק מהן .הכרת עקרונות ההוראה הטיפולית
תנחה את המורה בבחירת היצירות ובהכנת מערך התערבות שיסייע לילדים לפתח
תובנה ופתיחות ברוח ההוראה הטיפולית.
דבורה קובובי (תשנ"ה) מציעה לוותר על הוראת אותם הקטעים אשר השפעתם על
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סיפורי התנ"ך ,ומכאן נסללת הדרך להשפעה על בריאות הנפש של הילד הצעיר.
להלן דוגמאות לסיפורים שנבחרו לשמש תוכן מתאים להוראה טיפולית ,לאור
העקרונות שהוצגו:
 #לך לך (בראשית י"ב) :התחלות חדשות.
 #הריב בין רועי אברהם לרועי לוט (בראשית י"ג  :)12-1ריב ,פיוס ופרידה.
 #הבשורה על הולדת יצחק (בראשית י"ח  :)-15 9התכחשות למעשה שעשינו.
 #הולדת עשו ויעקב (בראשית כ"ה  :)27-19העדפת בנים.
 #חלומות יוסף (בראשית ל"ז  :)11-1אפליה ,קנאת אחים ,שנאה ,נקמה.
 #מכירת יוסף (בראשית ל"ז  :)36-12קנאה ,שנאה ,נקמה.
יש לציין ,כי נמנענו מלהביא בפני הילדים סיפורים שבולטות בהם דילמות ערכיות
שאין ביכולתם להתמודד איתן (למשל ,גירוש הגר וישמעאל ,עקדת יצחק ועוד).

לשלב שירים עבריים
בריאות הנפש של התלמידים עלולה להיות מזיקה ,כל עוד אין התלמידים בשלים
מבחינה רוחנית ונפשית להתמודד עמם.
עופרה רייזמן (תשנ"ב) אומרת כי בבחירת הסיפורים יש להביא בחשבון את
המשמעות הפסיכולוגית של הסיפורים ואת השפעתם האפשרית על הילד ,ויש
לוותר על סיפורים שהילד אינו מסוגל להתמודד עמם.
כמו כן ,אומרת עופרה רייזמן כי יש להתייחס לכושר תפיסתם של הילדים ולהוסיף
הערות שיעזרו להם לגשר על ה"פערים" שבסיפור .יש מקומות שחשוב להרחיב
למען הילד בגיל הרך .לעיתים אף רצוי לשלב הערת הרגעה .יש להתרכז באותן
בעיות שהן אופייניות לשלב התפתחותם של הילדים .רצוי להתמקד ולהרחיב
בתחומים בהם ממוקדת אנרגיה נפשית רבה באותה עת ,לדוגמה :קנאת אחים,
אפליה ,מריבות בין אחים (א .כהן ,תשנ"ז) .חשוב שהמורה יידע לכוון את דברי
הילדים .מאחר שיש קושי בגיל הרך בעריכת דיונים ארוכים ,יש חשיבות לעריכת
דיונים קצרצרים תוך כדי השמעת הסיפור .ניתן אף להסתפק בהערות אגב ,כמו:
כל אחד מקנא...
הסיפור המקראי יכול לשמש נקודת מוצא לשיחה ,לאו דווקא עם סיום הסיפור
אלא במועד אחר ,בפעילות העומדת בפני עצמה .יש ,אם כך ,לשקול איזו בעיה
תידון בשיחה מורחבת ,היכן יש צורך בהערות אגב וממה להתעלם.

תוספת חשובה במהלך הקראת הסיפורים היא שילוב שירים עבריים המתאימים
לסיפורים .אמנם השירים ישנים ,אך אני רואה ערך חשוב בשימורם .בתחילה אולי
הם יישמעו מוזר ,מכיוון שאוזן הילדים אינה מורגלת בשמיעת מוסיקה זו ,אך אחר
מספר פעמים של השמעה הילדים יבקשו מכם שתשמיעו שוב ושוב את השירים.
אפשר לפנות לאתר "זמרשת"  www.zemereshet.co.il/index.aspולבקש שיר מסוים.
אם השיר נועד למטרות לימוד ,הם שולחים ללא תשלום .כך עשיתי עם מספר
שירים מתאימים :אליעזר ורבקה  -הדסה סיגלוב; אל תירא עבדי יעקב ־ שושנה
דמארי; אל המעיין  -עליזה גבאי.

דוגמאות מהשטח
להלך דוגמאות לפיתוח הנושאים המקראיים כפי שעשינו בגן סחלב בחולון:
 #אברהם מכניס אורחים ,בראשית י"ח 1-9
כיצד אצלכם בבית מקבלים אורחים? כיצד אתם מקבלים חבר שבא אליכם?
לירון :כשמישהו בא אלינו ,אמא אומרת :ש-ל-ו-ם.

להמחיז את העלילה
אמצעי נוסף להגברת מעורבותם של הילדים הוא המחזת העלילה .ההמחזה חשובה
מאוד בגיל הרך .היא מאפשרת לילד לבטא את התרשמותו האישית .ההמחזה
מחדשת את החוויה ומביאה להזדהות בדרך של עשייה ושל התנסות ממשית
(רייזמן ,תשנ"ב) .גם תיאטרון בובות מהווה אמצעי יעיל לביטוי התרשמותם של
הילדים מהסיפור המקראי ,וכמובן ציורים בעקבות הסיפור יכולים לתת לילדים
את האפשרות להביע את תחושותיהם ורגשותיהם.
אמצעים אלה ואחרים עשויים לעורר ולהעניק לילד את החוויה שבמפגש עם
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סיפורי התנ"ך ,ומכאן נסללת הדרך להשפעה על בריאות הנפש של הילד הצעיר.
להלן דוגמאות לסיפורים שנבחרו לשמש תוכן מתאים להוראה טיפולית ,לאור
העקרונות שהוצגו:
 #לך לך (בראשית י"ב) :התחלות חדשות.
 #הריב בין רועי אברהם לרועי לוט (בראשית י"ג  :)12-1ריב ,פיוס ופרידה.
 #הבשורה על הולדת יצחק (בראשית י"ח  :)-15 9התכחשות למעשה שעשינו.
 #הולדת עשו ויעקב (בראשית כ"ה  :)27-19העדפת בנים.
 #חלומות יוסף (בראשית ל"ז  :)11-1אפליה ,קנאת אחים ,שנאה ,נקמה.
 #מכירת יוסף (בראשית ל"ז  :)36-12קנאה ,שנאה ,נקמה.
יש לציין ,כי נמנענו מלהביא בפני הילדים סיפורים שבולטות בהם דילמות ערכיות
שאין ביכולתם להתמודד איתן (למשל ,גירוש הגר וישמעאל ,עקדת יצחק ועוד).

לשלב שירים עבריים
בריאות הנפש של התלמידים עלולה להיות מזיקה ,כל עוד אין התלמידים בשלים
מבחינה רוחנית ונפשית להתמודד עמם.
עופרה רייזמן (תשנ"ב) אומרת כי בבחירת הסיפורים יש להביא בחשבון את
המשמעות הפסיכולוגית של הסיפורים ואת השפעתם האפשרית על הילד ,ויש
לוותר על סיפורים שהילד אינו מסוגל להתמודד עמם.
כמו כן ,אומרת עופרה רייזמן כי יש להתייחס לכושר תפיסתם של הילדים ולהוסיף
הערות שיעזרו להם לגשר על ה"פערים" שבסיפור .יש מקומות שחשוב להרחיב
למען הילד בגיל הרך .לעיתים אף רצוי לשלב הערת הרגעה .יש להתרכז באותן
בעיות שהן אופייניות לשלב התפתחותם של הילדים .רצוי להתמקד ולהרחיב
בתחומים בהם ממוקדת אנרגיה נפשית רבה באותה עת ,לדוגמה :קנאת אחים,
אפליה ,מריבות בין אחים (א .כהן ,תשנ"ז) .חשוב שהמורה יידע לכוון את דברי
הילדים .מאחר שיש קושי בגיל הרך בעריכת דיונים ארוכים ,יש חשיבות לעריכת
דיונים קצרצרים תוך כדי השמעת הסיפור .ניתן אף להסתפק בהערות אגב ,כמו:
כל אחד מקנא...
הסיפור המקראי יכול לשמש נקודת מוצא לשיחה ,לאו דווקא עם סיום הסיפור
אלא במועד אחר ,בפעילות העומדת בפני עצמה .יש ,אם כך ,לשקול איזו בעיה
תידון בשיחה מורחבת ,היכן יש צורך בהערות אגב וממה להתעלם.

תוספת חשובה במהלך הקראת הסיפורים היא שילוב שירים עבריים המתאימים
לסיפורים .אמנם השירים ישנים ,אך אני רואה ערך חשוב בשימורם .בתחילה אולי
הם יישמעו מוזר ,מכיוון שאוזן הילדים אינה מורגלת בשמיעת מוסיקה זו ,אך אחר
מספר פעמים של השמעה הילדים יבקשו מכם שתשמיעו שוב ושוב את השירים.
אפשר לפנות לאתר "זמרשת"  www.zemereshet.co.il/index.aspולבקש שיר מסוים.
אם השיר נועד למטרות לימוד ,הם שולחים ללא תשלום .כך עשיתי עם מספר
שירים מתאימים :אליעזר ורבקה  -הדסה סיגלוב; אל תירא עבדי יעקב ־ שושנה
דמארי; אל המעיין  -עליזה גבאי.

דוגמאות מהשטח
להלך דוגמאות לפיתוח הנושאים המקראיים כפי שעשינו בגן סחלב בחולון:
 #אברהם מכניס אורחים ,בראשית י"ח 1-9
כיצד אצלכם בבית מקבלים אורחים? כיצד אתם מקבלים חבר שבא אליכם?
לירון :כשמישהו בא אלינו ,אמא אומרת :ש-ל-ו-ם.

להמחיז את העלילה
אמצעי נוסף להגברת מעורבותם של הילדים הוא המחזת העלילה .ההמחזה חשובה
מאוד בגיל הרך .היא מאפשרת לילד לבטא את התרשמותו האישית .ההמחזה
מחדשת את החוויה ומביאה להזדהות בדרך של עשייה ושל התנסות ממשית
(רייזמן ,תשנ"ב) .גם תיאטרון בובות מהווה אמצעי יעיל לביטוי התרשמותם של
הילדים מהסיפור המקראי ,וכמובן ציורים בעקבות הסיפור יכולים לתת לילדים
את האפשרות להביע את תחושותיהם ורגשותיהם.
אמצעים אלה ואחרים עשויים לעורר ולהעניק לילד את החוויה שבמפגש עם
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תמר :אמא אומרת" :תיכנס ,תיכנס" ,ואומרת" :שלום" .היא אומרת לאורח" :בוא
לשתות ותשב בסלון".
טל :אמא שמה כיבוד על השולחן ומכבדת את האורחים בעוגיות .היא מציעה להם
לשתות נס קפה .ואם אני רוצה עוגייה ,אני מבקשת מאמא ואמא נותנת לי.
רועי :כשיש יום הולדת והאורחים דופקים ,פותחים להם את הדלת ואומרים:
"ברוך הבא ,בואו תיכנסו".
אלון :כשבאים אליי אורחים שהם חברים מהגן ,אני מקבל אותם יפה ומכניס
אותם לחדר שלי ונותן להם לבחור משחק.
מטר :כשבאים אליי חברים ,אני מבקש מאמא שלי שתכין להם כיבודים וממתקים
ואני מראה להם את החדר שלי.
" #וַּיִּפָר ְדּו ,אִיׁש ֵמעַל ָאחִיו" ,בראשית י"ג 11
יש מקומות שחשוב להרחיב אברם ולוט נפרדים זה מזה .כיצד אנו נפרדים? כיצד אתם
למען הילד בגיל הרך.
נפרדים בבוקר מההורים? מה אתם מרגישים כשאתם
נפרדים בבוקר? כיצד ההורים נפרדים זה מזה כשהם
לעיתים אף רצוי לשלב
הולכים לעבודה? מה אומרים זה לזה? כיצד אנחנו בגן
הערת הרגעה .יש להתרכז
נפרדים בסופו של יום?
באותן בעיות שהן אופייניות
 #ו ַ ָּתקָם רִבְקָה וְנַעֲ ֹרתֶיהָ ,ו ַ ִּתרְּכַבְנ ָה עַלַ -הּג ְ ַמּל ִים ,ו ַ ֵּתלַכְנ ָה,
לשלב התפתחותם של
ַא ֲחר ֵי ָהאִיׁש" ,בראשית כ"ד 61
הילדים .רצוי להתמקד
מה היו מחשבותיה של רבקה בדרכה לפגוש ביצחק?
ולהרחיב בתחומים בהם
ׂשר ָה ל ֵאמֹר לֹא צָחַ ְקּתִיּ ,כִי יָרֵאָה; וַּיֹאמֶר לֹא,
" #ו ַ ְּתכַחֵׁש ָ
ממוקדת אנרגיה נפשית
ּכִי צָ ָח ְקּתְ" ,בראשית י"ח 15
הכחשה של מעשה שעשינו:
רבה באותה עת
ספיר :פעם הרבצתי לאחי הקטן בראש .וכשאמא שלי
שאלה אמרתי שלא עשיתי את זה .פחדתי שאמא תכעס עלי.
איתי :פעם אחת ,כשאח שלי רצה את הפוג שלו ,אני החבאתי מתחת לכרית,
ולאמא אמרתי שזה לא אני ,כי פחדתי שהיא תעניש אותי .בשנה שעברה היא
ויתרה לי .השנה היא לא מוותרת לי יותר.
ירין :כשעידו רצה את השדכן ,החבאתי אותו מתחת לכרית של הספה ,ואמרתי
שזה לא אני.
עודד :הרבצתי לאח שלי ,הוא אמר לאמא שלי ,ואני אמרתי שאני לא הרבצתי לו
כי פחדתי מאמא.
נסטיה :החבאתי את הטושים ואמרתי לאמא" :זה לא אני".
מאי :הצקתי לאחותי והיא אמרה אותי לאמא ,ואני סגרתי את הדלת והלכתי לחדר
ואמרתי שזה לא אני.
דין :בלגנתי את החדר בלי שאמא תראה .אמא שאלה" :אתה בלגנת את החדר?".
אז אמרתי לה" :לא!" ,כי פחדתי .לא רציתי שהיא תכעס עליי.
מטר :בשירותים גמרתי את כל הסבון ,וכשיונה שאלה "מי גמר את הסבון?" ,לא
עניתי כי פחדתי.
רותם :בתחילת השנה ,כשהייתי ילדה חדשה בגן ולא ידעתי ,אז הלכתי לחדר
השירותים ופתחתי את הצבע הכחול ומרחתי אותו עם האצבע על המכסים של כל
צבעי הגואש ,וכשיונה שאלה מי עשה ,פחדתי שהיא תכעס עליי ,ואמרתי" :לא אני" .
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תמר :אמא אומרת" :תיכנס ,תיכנס" ,ואומרת" :שלום" .היא אומרת לאורח" :בוא
לשתות ותשב בסלון".
טל :אמא שמה כיבוד על השולחן ומכבדת את האורחים בעוגיות .היא מציעה להם
לשתות נס קפה .ואם אני רוצה עוגייה ,אני מבקשת מאמא ואמא נותנת לי.
רועי :כשיש יום הולדת והאורחים דופקים ,פותחים להם את הדלת ואומרים:
"ברוך הבא ,בואו תיכנסו".
אלון :כשבאים אליי אורחים שהם חברים מהגן ,אני מקבל אותם יפה ומכניס
אותם לחדר שלי ונותן להם לבחור משחק.
מטר :כשבאים אליי חברים ,אני מבקש מאמא שלי שתכין להם כיבודים וממתקים
ואני מראה להם את החדר שלי.
" #וַּיִּפָר ְדּו ,אִיׁש ֵמעַל ָאחִיו" ,בראשית י"ג 11
יש מקומות שחשוב להרחיב אברם ולוט נפרדים זה מזה .כיצד אנו נפרדים? כיצד אתם
למען הילד בגיל הרך.
נפרדים בבוקר מההורים? מה אתם מרגישים כשאתם
נפרדים בבוקר? כיצד ההורים נפרדים זה מזה כשהם
לעיתים אף רצוי לשלב
הולכים לעבודה? מה אומרים זה לזה? כיצד אנחנו בגן
הערת הרגעה .יש להתרכז
נפרדים בסופו של יום?
באותן בעיות שהן אופייניות
 #ו ַ ָּתקָם רִבְקָה וְנַעֲ ֹרתֶיהָ ,ו ַ ִּתרְּכַבְנ ָה עַלַ -הּג ְ ַמּל ִים ,ו ַ ֵּתלַכְנ ָה,
לשלב התפתחותם של
ַא ֲחר ֵי ָהאִיׁש" ,בראשית כ"ד 61
הילדים .רצוי להתמקד
מה היו מחשבותיה של רבקה בדרכה לפגוש ביצחק?
ולהרחיב בתחומים בהם
ׂשר ָה ל ֵאמֹר לֹא צָחַ ְקּתִיּ ,כִי יָרֵאָה; וַּיֹאמֶר לֹא,
" #ו ַ ְּתכַחֵׁש ָ
ממוקדת אנרגיה נפשית
ּכִי צָ ָח ְקּתְ" ,בראשית י"ח 15
הכחשה של מעשה שעשינו:
רבה באותה עת
ספיר :פעם הרבצתי לאחי הקטן בראש .וכשאמא שלי
שאלה אמרתי שלא עשיתי את זה .פחדתי שאמא תכעס עלי.
איתי :פעם אחת ,כשאח שלי רצה את הפוג שלו ,אני החבאתי מתחת לכרית,
ולאמא אמרתי שזה לא אני ,כי פחדתי שהיא תעניש אותי .בשנה שעברה היא
ויתרה לי .השנה היא לא מוותרת לי יותר.
ירין :כשעידו רצה את השדכן ,החבאתי אותו מתחת לכרית של הספה ,ואמרתי
שזה לא אני.
עודד :הרבצתי לאח שלי ,הוא אמר לאמא שלי ,ואני אמרתי שאני לא הרבצתי לו
כי פחדתי מאמא.
נסטיה :החבאתי את הטושים ואמרתי לאמא" :זה לא אני".
מאי :הצקתי לאחותי והיא אמרה אותי לאמא ,ואני סגרתי את הדלת והלכתי לחדר
ואמרתי שזה לא אני.
דין :בלגנתי את החדר בלי שאמא תראה .אמא שאלה" :אתה בלגנת את החדר?".
אז אמרתי לה" :לא!" ,כי פחדתי .לא רציתי שהיא תכעס עליי.
מטר :בשירותים גמרתי את כל הסבון ,וכשיונה שאלה "מי גמר את הסבון?" ,לא
עניתי כי פחדתי.
רותם :בתחילת השנה ,כשהייתי ילדה חדשה בגן ולא ידעתי ,אז הלכתי לחדר
השירותים ופתחתי את הצבע הכחול ומרחתי אותו עם האצבע על המכסים של כל
צבעי הגואש ,וכשיונה שאלה מי עשה ,פחדתי שהיא תכעס עליי ,ואמרתי" :לא אני" .
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איורים מתוך הספר :נעמה אדם

“כוכב מאיר” הוא סיפור
חייו של ג’יורי ,הבן הבכור
במשפחה יהודית־הונגרית,
ששרד עם אחיו את אימי
השואה והקים משפחה בארץ
ישראל .הסיפור ,הכתוב
בחרוזים ומלווה באיורים,
מיועד לקריאה לילדי הגן
והוא נכתב על ידי בתו של
הגיבור ,אסנת אדם

ּבְ ֶארֶץ הּונְגַרְי ָהַ ,הרְחֵקּ ,בְאֵירֹוּפָה ַה ָּקרָה,
ּבְעִיר ּו ְׁשמָּה ּבּודָּפֵׂשְטֶׁ ,שהִיא ּג ַם עִיר ַהּבִירָה,
חַי לֹו זּוג ָצעִיר ְּבּדִירָה ּבַּקֹומָה ָהרִאׁשֹונ ָה.
ָהאִיׁשׁ ,שְמֹו זֹולְטָן,
ּו ַמלְו ִין הִיא רַעְי ָתֹו ַהּצְנּועָה.
הֵם חָיו ּּבְּדִירָה ְק ַטּנ ָהּ ,בְפַׁשְטּות רַּבָה,
ּו ַב ֶחדֶר ַה ָּסמּוְך ָהיְתָה לָהֶם ַסנְּדְלָרִּי ָה.
זֹולְטָן ָהי ָה ַסנְּדְלָר חָרּוץ,
ּופָתַר ּבְקַּלּות ּכָל ּבְעָי ָה -
חֹור ַּבּנַעַלַ ,סנְּדָל ֶׁשנ ִ ְקרָע,
אֹו סּולְי ָה ֶׁש ִה ְתּפָרְקָה.

כך מתחיל הסיפור "כוכב מאיר" ,הוא סיפורו של ג'יורי ,הבן הבכור במשפחה
יהודית ,אשר שרד את השואה ואת מלחמת העולם השנייה.
ג'יורי הוא מאיר ציקלג ,שנולד בהונגריה ב־ ,1931איבד את הוריו בשואה ושרד עם
שני אחיו בתנאים קשים.
את סיפור חייו של ג'יורי כתבתי אני ,בתו .את הסיפור מלוות תמונות מתקופות
שונות ואיורים אותם איירה בתי נעמה .הרעיון לכתיבת הסיפור עלה לפני כשלוש
שנים ,כשחשבתי על מתנה אותה אוכל לתת לאבי ליום הולדתו .מסע השורשים
שאבי ערך לאחותי ולי בהונגריה ,שם נחשפתי לראשונה לסיפורים הקטנים
ולרגשות הקשים עמם גדל אבי ,אשר חברו יחדיו לתוך הסיפור ,בחרוזים.
לפני כשנתיים הקראתי את הסיפור לכמה מורים וגננות במפגש משותף .הם
התרגשו מאוד ועודדו אותי להוציא אותו לאור .הגשתי בקשה ל"קרן לעידוד יוזמות
חינוכיות"* ,שתמכה ברעיון והעניקה לי מלגה כדי שאוכל להדפיס את הספר.
הסיפור מיועד לילדי גן חובה ולכיתות היסוד .הוא מתאר את חייה של משפחה
יהודייה בהונגריה ,כשגיבור הסיפור הוא ג'יורי ,בתקופה שלפני השואה ,בזמן
השואה ,בעת העלייה לארץ באניית מעפילים ,הגירוש לקפריסין ,הכניסה לארץ
והקמת משפחה חדשה .לפני שאספר על הסיפור עצמו ,עלי לציין שהיו גננות
שאמרו כי בסיפור יש קטעים קשים
ולא בטוח שהספר מתאים לגיל הרך.
יום השואה הוא יום לאומי ארצי.
הילדים שומעים את הצפירה ,חלקם
משתתפים בטקסים שנערכים ביישוב
בו הם גרים ,וישנם גם הורים המספרים
לילדיהם סיפורים שקרו במשפחתם.
הסיפור כתוב בחרוזים ומלווה
באיורים צבעוניים ,שמרככים מעט את
הכתוב .כמו כן ,אין בספר תיאורים של
הזוועות אותם עברו היהודים בשואה.
אמנם יש פרידה קשה מההורים
והישרדות בתנאים קשים ,אבל מצד
שני יש תקווה ,אומץ ,הגשמה ובנייה
מחדש .הסוף של הסיפור הוא טוב.
בתחילת הסיפור מתוארים חייה של
משפחה רגילה בהונגריה .האב סנדלר,
האם עקרת בית ,ולהם שלושה ילדים .משפחה ענייה ,שחיה בדירת שני חדרים.
חיי המשפחה מתנהלים בחדר אחד והחדר השני משמש כחדר עבודה .רק לקראת
המפנה הקורא מבין כי ג'יורי וקלרה שונים מחבריהם.

אין בספר
תיאורים של
הזוועות אותם
עברו היהודים
בשואה .אמנם
יש פרידה
קשה מההורים
והישרדות
בתנאים קשים,
אבל מצד שני
יש תקווה ,אומץ,
הגשמה ובנייה
מחדש

אסנת אדם ,גננת בגן רימון במושב שדה יצחק .מפקחת :אסנת חורב.
* הקרן לעידוד יוזמות חינוכיות  -הוקמה בשנת  1971ע"י פרופ' מרסלה ברנר ז"ל ,מתוך כוונה
להעצים את המורה והמחנך בישראל.
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מיועד לקריאה לילדי הגן
והוא נכתב על ידי בתו של
הגיבור ,אסנת אדם

ּבְ ֶארֶץ הּונְגַרְי ָהַ ,הרְחֵקּ ,בְאֵירֹוּפָה ַה ָּקרָה,
ּבְעִיר ּו ְׁשמָּה ּבּודָּפֵׂשְטֶׁ ,שהִיא ּג ַם עִיר ַהּבִירָה,
חַי לֹו זּוג ָצעִיר ְּבּדִירָה ּבַּקֹומָה ָהרִאׁשֹונ ָה.
ָהאִיׁשׁ ,שְמֹו זֹולְטָן,
ּו ַמלְו ִין הִיא רַעְי ָתֹו ַהּצְנּועָה.
הֵם חָיו ּּבְּדִירָה ְק ַטּנ ָהּ ,בְפַׁשְטּות רַּבָה,
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ג'יורי הוא מאיר ציקלג ,שנולד בהונגריה ב־ ,1931איבד את הוריו בשואה ושרד עם
שני אחיו בתנאים קשים.
את סיפור חייו של ג'יורי כתבתי אני ,בתו .את הסיפור מלוות תמונות מתקופות
שונות ואיורים אותם איירה בתי נעמה .הרעיון לכתיבת הסיפור עלה לפני כשלוש
שנים ,כשחשבתי על מתנה אותה אוכל לתת לאבי ליום הולדתו .מסע השורשים
שאבי ערך לאחותי ולי בהונגריה ,שם נחשפתי לראשונה לסיפורים הקטנים
ולרגשות הקשים עמם גדל אבי ,אשר חברו יחדיו לתוך הסיפור ,בחרוזים.
לפני כשנתיים הקראתי את הסיפור לכמה מורים וגננות במפגש משותף .הם
התרגשו מאוד ועודדו אותי להוציא אותו לאור .הגשתי בקשה ל"קרן לעידוד יוזמות
חינוכיות"* ,שתמכה ברעיון והעניקה לי מלגה כדי שאוכל להדפיס את הספר.
הסיפור מיועד לילדי גן חובה ולכיתות היסוד .הוא מתאר את חייה של משפחה
יהודייה בהונגריה ,כשגיבור הסיפור הוא ג'יורי ,בתקופה שלפני השואה ,בזמן
השואה ,בעת העלייה לארץ באניית מעפילים ,הגירוש לקפריסין ,הכניסה לארץ
והקמת משפחה חדשה .לפני שאספר על הסיפור עצמו ,עלי לציין שהיו גננות
שאמרו כי בסיפור יש קטעים קשים
ולא בטוח שהספר מתאים לגיל הרך.
יום השואה הוא יום לאומי ארצי.
הילדים שומעים את הצפירה ,חלקם
משתתפים בטקסים שנערכים ביישוב
בו הם גרים ,וישנם גם הורים המספרים
לילדיהם סיפורים שקרו במשפחתם.
הסיפור כתוב בחרוזים ומלווה
באיורים צבעוניים ,שמרככים מעט את
הכתוב .כמו כן ,אין בספר תיאורים של
הזוועות אותם עברו היהודים בשואה.
אמנם יש פרידה קשה מההורים
והישרדות בתנאים קשים ,אבל מצד
שני יש תקווה ,אומץ ,הגשמה ובנייה
מחדש .הסוף של הסיפור הוא טוב.
בתחילת הסיפור מתוארים חייה של
משפחה רגילה בהונגריה .האב סנדלר,
האם עקרת בית ,ולהם שלושה ילדים .משפחה ענייה ,שחיה בדירת שני חדרים.
חיי המשפחה מתנהלים בחדר אחד והחדר השני משמש כחדר עבודה .רק לקראת
המפנה הקורא מבין כי ג'יורי וקלרה שונים מחבריהם.
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הזוועות אותם
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קשה מההורים
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הגשמה ובנייה
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אסנת אדם ,גננת בגן רימון במושב שדה יצחק .מפקחת :אסנת חורב.
* הקרן לעידוד יוזמות חינוכיות  -הוקמה בשנת  1971ע"י פרופ' מרסלה ברנר ז"ל ,מתוך כוונה
להעצים את המורה והמחנך בישראל.
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הָיּו לָהֶם ֲחבֵרִים רַּבִים ּבְבֵית ַה ֵּספֶר ,וְכֻּלָם ִׂשחֲקו ּיַחַד ַּב ַהפְ ָסקָֹות.
ג ְ'יּורִי ִׂשחֵק עִם ַה ָּבנ ִים ּבְכַּדּורֶג ֶל,
ּו ְקלָרָה ִׂש ֲחקָה תֹופֶסֶת ּו ְקלָאס עִם ַהּבָנֹות.
ּבְבֵית ַה ֵּספֶר ׁשֶּבֹו ַה ְּׁשנַי ִם לָמְדּוַ ,ה ַּתלְמִידִים הָיּו נֹוצְרִים.
ג ְ'יּורִי ּו ְקלָרָה הָיּו ְמעַט ׁשֹונ ִים .הֵם הָיו ּי ְהּודִים.
ג'יורי וקלרה הם ככל הילדים בבית ספרם ,ובכל זאת יש דבר אחד המבדיל אותם
מהשאר:
וְאָז ִהּג ִיעו ּיָמִים חֲׁשּוכִים ,יָמִים ׁשֶל עֶצֶב נֹורָא,
עֲנָנ ִים ׁשְחֹורִים ּכִּסּו אֶת אֵירֹוּפָה ,ו ְ ַהּי ְהּודִים הָיּו ּבְ ָצרָה.
ג ְ'יּורִי ּו ְקלָרָהֶׁ ,שעַד אֹותֹו זְמַן לָמְדּו ּבְמֹוסְדֹות צִּבּורִּי ִים,
סֻּלְקּו ִמּבֵית ַה ֵּספֶר ּבְלִי ּכָל ֲהכָנ ָה ,יַחַד עִם ּכָל ַהּי ְהּודִים.
ַה ֲחבֵרִים ִהפְנּו לָהֶם ֹערֶף וְלֹא ִה ְסּכִימּו לַעֲזֹור,
ּו ַב ֹּבקֶרּ ,כְ ֶׁשּכָל ַה ַּתלְמִידִים ָצעֲדּו לְבֵית ַה ֵּספֶר ,ג ְ'יּורִי ּו ְקלָרָה נֹותְרּו ֵמאָחֹור.
ֲאנָׁשִים ֵמ ַה ְסבִיבָהְׁ ,שכֵנ ִים ו ַ ֲחבֵרִים ִה ְתעַּלְמּו ִמּמְצּוקַת ַהּי ְהּודִים.
ּג ַם לַ ַסנְּדְלָרִּי ָה לֹא נִכְנ ַס אַף קֹונ ֶה לְ ַבּקֵׁש מִזֹולְטָן ּתִּקּונ ִים.
אבא של ג'יורי נלקח יום אחד מהבית ללא הסבר ,וזו בעצם הפעם האחרונה
שג'יורי ראה את אביו.
אֶת ַה ִּמ ְׁשּפָחָה ֶׁשנ ִ ְׁש ֲארָה ־ ִאּמָא ּו ְׁש ֹלׁשֶת ַהּיְלָדִים,
ִׁשּכְנו ּּבְּדִירָה ְק ַטּנ ָה ,עִם ִמ ְׁשּפָחֹות ֲאחֵרֹות ׁשֶל י ְהּודִים.
ּכָל ִמ ְׁשּפָחָה ִקּבְלָה ֶחדֶר ָקטָןֶׁ ,ש ַהׁשֵרּותִים ּבֹו הָיּו ְמׁשֻ ָּתפִים.
עַל ַה ַּבי ִת ָהי ָה עֲלֵיהֶם לִתְלֹות ְטלַאי ָצהֹב ,וְז ֶה ָהי ָה סִימָן ֶׁשּכָאן ּגָרִים י ְהּודִים.
ַהצְפִיפּות ָהיְתָה ג ְדֹולָה ,וְלַ ִמ ְׁשּפָחָה ָהי ָה ָקׁשֶה לְ ִה ְתרַּג ֵל
לָרָעָב ֶש ֵהצִיק ,לַּגְדֵרֹות ִמ ָּסבִיבּ ,ולְ ַאּבָאֶׁ ,ש ָהי ָה ּכָל ּכְָך ָחסֵר.

שלושת הילדים נשארים בבית המחסה .החיים שם קשים ,הם מלוכלכים ,רעבים
וקר להם מאוד ,אבל אז הם שומעים שהדודה שלהם הצליחה לברוח והיא
מסתתרת בסנדלרייה .ג'יורי מתחמק בכל הזדמנות שיש לו והולך לבקר אותה ,עד
שהיא נאלצת לעזוב את המחבוא מחשש שתתגלה.
בתום המלחמה ,כשההורים לא חוזרים ,הדודה לוקחת את הילדים תחת חסותה
ומטפלת בהם .אבל ג'יורי מחליט לעלות לארץ .הוא מצטרף לתנועת נוער ועולה
באנייה שנקראת "כנסת ישראל" .האנייה נתפסת בחופי הארץ ומגורשת לקפריסין,
שם משכנים את העולים במחנות ומכינים אותם לקראת העלייה .כשג'יורי מגיע
לנמל חיפה ,הוא מקבל שם חדש.
ְ'יּורִי ִהּג ִיעַ לִנְמַל חֵיפָהׁ ,שָם ִה ְסּבִיר לֹו ַהּפָקִיד ִּב ְמתִינּות:
" ִהּגַעְּת ָ לְי ִ ְׂשרָאֵל ּו ְת ַקּבֵל ׁשֵם ָחדָׁשּ ,כִי ּכָכָה ז ֶה ּכָאן ,זֹו ַה ְּמדִינִּיּות".
ּכְ ֶׁש ַהּפָקִיד ֵהבִין ֶׁש ַהּפֵרּוׁש ׁשֶל ׁשֵם ַה ִּמ ְׁשּפָחָה ׁשֶל ג ְ'יּורִי הּוא ּכֹוכָב
("צִ'ילָג" הּוא ּכֹוכָב),
הּוא ָחׁשַב עַל ׁשֵם ּפְרָטִי ּבְ ִעבְרִיתׁ ,שֵם ֶׁשג ְ'יּורִי יֹאהָב.
"ּפֹה ָּב ָארֶץ י ִ ְקרְאּו לְָך ֵמאִיר",
ָאמַר ַהּפָקִיד לִג ְ'יּורִי ַה ָּצעִיר.
וְכְָךֵ ,מאִיר צִ'ילָג הּוא ּכְמו ֹּכֹוכָב ֵמאִיר ַּבּמָרֹום,
ֶׁש ַא ֲחרֵי ְתלָאֹות רַּבֹות ִהּג ִיעַ עַד הֲלֹום.
מאיר פוגש את רבקה ומתחתן אתה .נולדים להם ארבעה ילדים.
ּכְָך נ ִ ְסּג ַר ַמעְּג ָל וְנִפְּתַח ַמעְּג ָל ַה ְּמ ַסּמֵל אֶת ַמחְזֹורִּיּות ַה ַחּי ִים,
ּולְ ַסּבָא ֵמאִיר ו ְ ָסבְתָא רִבְקָה י ֵׁש ִׁשּׁשָה עָׂשָר נְכָדִים.

לא עובר זמן רב וגם האם מקבלת פקודה להתייצב בתחנת הרכבת .היא יודעת
שילדיה עומדים להישאר לבד בעולם הקשה .היא לוקחת אותם לבית מחסה לילדים
יתומים ומשאירה אותם שם .תוך זמן קצר ,הילדים חווים פרידה קשה נוספת.
אֶת ְׁש ֹלׁשֶת יְלָדֶי ָה ַה ְּק ַטּנ ִים נ ֶ ֱאלְצָה ַמלְו ִין לָ ַקחַת לְמָקֹום ִּב ְקצֵה ַהׁשְכּונ ָה,
ּבֵית ַמ ֲחסֶה מְיֻחָד לִילָדִים ֶׁשנ ִ ְׁשאֲרּו ּבְלִי ִמ ְׁשּפָחָה.
ג ְ'יּורִיְ ,קלָרָה ו ְ ִּפ ְׁשטָה ַה ָּקטָן ִהּבִיטּו ּבְ ִאּמָא ְמבֻלְ ָּבלִים.
הֵם לֹא ֵהבִינּו מָה קֹורֶה,
ּומָה ּז ֶה ַה ַּבי ִת ַהּז ֶה ֶׁשּגָרִים ּבֹו ּכָל ּכְָך ַהרְּבֵה יְלָדִים.
לָּמָה ִאּמָא ֵהבִיאָה אֹותָם לְכָאן ,וְלָּמָה הִיא ּבֹוכָה?
ו ְ ַהחִּבּוק ֶׁשּלָּה ּכָל ּכְָך ָחז ָק ,עַד ׁשֶהּוא עֹוצֵר לָהֶם אֶת ַהּנְׁשִימָה.
ִאּמָא יָדְעָה ֶׁשאֵין לְמִי לִפְנֹות ,וְאֵין מִי ֶׁשיַעֲזֹר,
ּכִי ּכֻּלָם ּפֹו ֲחדִים ֵמ ַהּגֶרְ ָמנ ִים,
וְהִיא ַחּיֶבֶת לְ ִה ְתיַּצֵב ָמחָר ַּב ַּת ֲחנ ָה ,עִם עֹוד ַאלְפֵי י ְהּודִים.
הִיא ּג ַם יָדְעָהֲ ,אבָל לֹא ִס ְּפרָה לַ ְק ַטנ ְ ַטנ ִים -
ֶׁש ֵּמ ַהמָקֹום ֶׁש ֵאלָיו הִיא הֹולֶכֶתֲ ,אנָׁשִים לֹא חֹוזְרִים.

98

99

הד הגן

הד הגן

תשע"ב א'

תשע"ב א'

הָיּו לָהֶם ֲחבֵרִים רַּבִים ּבְבֵית ַה ֵּספֶר ,וְכֻּלָם ִׂשחֲקו ּיַחַד ַּב ַהפְ ָסקָֹות.
ג ְ'יּורִי ִׂשחֵק עִם ַה ָּבנ ִים ּבְכַּדּורֶג ֶל,
ּו ְקלָרָה ִׂש ֲחקָה תֹופֶסֶת ּו ְקלָאס עִם ַהּבָנֹות.
ּבְבֵית ַה ֵּספֶר ׁשֶּבֹו ַה ְּׁשנַי ִם לָמְדּוַ ,ה ַּתלְמִידִים הָיּו נֹוצְרִים.
ג ְ'יּורִי ּו ְקלָרָה הָיּו ְמעַט ׁשֹונ ִים .הֵם הָיו ּי ְהּודִים.
ג'יורי וקלרה הם ככל הילדים בבית ספרם ,ובכל זאת יש דבר אחד המבדיל אותם
מהשאר:
וְאָז ִהּג ִיעו ּיָמִים חֲׁשּוכִים ,יָמִים ׁשֶל עֶצֶב נֹורָא,
עֲנָנ ִים ׁשְחֹורִים ּכִּסּו אֶת אֵירֹוּפָה ,ו ְ ַהּי ְהּודִים הָיּו ּבְ ָצרָה.
ג ְ'יּורִי ּו ְקלָרָהֶׁ ,שעַד אֹותֹו זְמַן לָמְדּו ּבְמֹוסְדֹות צִּבּורִּי ִים,
סֻּלְקּו ִמּבֵית ַה ֵּספֶר ּבְלִי ּכָל ֲהכָנ ָה ,יַחַד עִם ּכָל ַהּי ְהּודִים.
ַה ֲחבֵרִים ִהפְנּו לָהֶם ֹערֶף וְלֹא ִה ְסּכִימּו לַעֲזֹור,
ּו ַב ֹּבקֶרּ ,כְ ֶׁשּכָל ַה ַּתלְמִידִים ָצעֲדּו לְבֵית ַה ֵּספֶר ,ג ְ'יּורִי ּו ְקלָרָה נֹותְרּו ֵמאָחֹור.
ֲאנָׁשִים ֵמ ַה ְסבִיבָהְׁ ,שכֵנ ִים ו ַ ֲחבֵרִים ִה ְתעַּלְמּו ִמּמְצּוקַת ַהּי ְהּודִים.
ּג ַם לַ ַסנְּדְלָרִּי ָה לֹא נִכְנ ַס אַף קֹונ ֶה לְ ַבּקֵׁש מִזֹולְטָן ּתִּקּונ ִים.
אבא של ג'יורי נלקח יום אחד מהבית ללא הסבר ,וזו בעצם הפעם האחרונה
שג'יורי ראה את אביו.
אֶת ַה ִּמ ְׁשּפָחָה ֶׁשנ ִ ְׁש ֲארָה ־ ִאּמָא ּו ְׁש ֹלׁשֶת ַהּיְלָדִים,
ִׁשּכְנו ּּבְּדִירָה ְק ַטּנ ָה ,עִם ִמ ְׁשּפָחֹות ֲאחֵרֹות ׁשֶל י ְהּודִים.
ּכָל ִמ ְׁשּפָחָה ִקּבְלָה ֶחדֶר ָקטָןֶׁ ,ש ַהׁשֵרּותִים ּבֹו הָיּו ְמׁשֻ ָּתפִים.
עַל ַה ַּבי ִת ָהי ָה עֲלֵיהֶם לִתְלֹות ְטלַאי ָצהֹב ,וְז ֶה ָהי ָה סִימָן ֶׁשּכָאן ּגָרִים י ְהּודִים.
ַהצְפִיפּות ָהיְתָה ג ְדֹולָה ,וְלַ ִמ ְׁשּפָחָה ָהי ָה ָקׁשֶה לְ ִה ְתרַּג ֵל
לָרָעָב ֶש ֵהצִיק ,לַּגְדֵרֹות ִמ ָּסבִיבּ ,ולְ ַאּבָאֶׁ ,ש ָהי ָה ּכָל ּכְָך ָחסֵר.

שלושת הילדים נשארים בבית המחסה .החיים שם קשים ,הם מלוכלכים ,רעבים
וקר להם מאוד ,אבל אז הם שומעים שהדודה שלהם הצליחה לברוח והיא
מסתתרת בסנדלרייה .ג'יורי מתחמק בכל הזדמנות שיש לו והולך לבקר אותה ,עד
שהיא נאלצת לעזוב את המחבוא מחשש שתתגלה.
בתום המלחמה ,כשההורים לא חוזרים ,הדודה לוקחת את הילדים תחת חסותה
ומטפלת בהם .אבל ג'יורי מחליט לעלות לארץ .הוא מצטרף לתנועת נוער ועולה
באנייה שנקראת "כנסת ישראל" .האנייה נתפסת בחופי הארץ ומגורשת לקפריסין,
שם משכנים את העולים במחנות ומכינים אותם לקראת העלייה .כשג'יורי מגיע
לנמל חיפה ,הוא מקבל שם חדש.
ְ'יּורִי ִהּג ִיעַ לִנְמַל חֵיפָהׁ ,שָם ִה ְסּבִיר לֹו ַהּפָקִיד ִּב ְמתִינּות:
" ִהּגַעְּת ָ לְי ִ ְׂשרָאֵל ּו ְת ַקּבֵל ׁשֵם ָחדָׁשּ ,כִי ּכָכָה ז ֶה ּכָאן ,זֹו ַה ְּמדִינִּיּות".
ּכְ ֶׁש ַהּפָקִיד ֵהבִין ֶׁש ַהּפֵרּוׁש ׁשֶל ׁשֵם ַה ִּמ ְׁשּפָחָה ׁשֶל ג ְ'יּורִי הּוא ּכֹוכָב
("צִ'ילָג" הּוא ּכֹוכָב),
הּוא ָחׁשַב עַל ׁשֵם ּפְרָטִי ּבְ ִעבְרִיתׁ ,שֵם ֶׁשג ְ'יּורִי יֹאהָב.
"ּפֹה ָּב ָארֶץ י ִ ְקרְאּו לְָך ֵמאִיר",
ָאמַר ַהּפָקִיד לִג ְ'יּורִי ַה ָּצעִיר.
וְכְָךֵ ,מאִיר צִ'ילָג הּוא ּכְמו ֹּכֹוכָב ֵמאִיר ַּבּמָרֹום,
ֶׁש ַא ֲחרֵי ְתלָאֹות רַּבֹות ִהּג ִיעַ עַד הֲלֹום.
מאיר פוגש את רבקה ומתחתן אתה .נולדים להם ארבעה ילדים.
ּכְָך נ ִ ְסּג ַר ַמעְּג ָל וְנִפְּתַח ַמעְּג ָל ַה ְּמ ַסּמֵל אֶת ַמחְזֹורִּיּות ַה ַחּי ִים,
ּולְ ַסּבָא ֵמאִיר ו ְ ָסבְתָא רִבְקָה י ֵׁש ִׁשּׁשָה עָׂשָר נְכָדִים.

לא עובר זמן רב וגם האם מקבלת פקודה להתייצב בתחנת הרכבת .היא יודעת
שילדיה עומדים להישאר לבד בעולם הקשה .היא לוקחת אותם לבית מחסה לילדים
יתומים ומשאירה אותם שם .תוך זמן קצר ,הילדים חווים פרידה קשה נוספת.
אֶת ְׁש ֹלׁשֶת יְלָדֶי ָה ַה ְּק ַטּנ ִים נ ֶ ֱאלְצָה ַמלְו ִין לָ ַקחַת לְמָקֹום ִּב ְקצֵה ַהׁשְכּונ ָה,
ּבֵית ַמ ֲחסֶה מְיֻחָד לִילָדִים ֶׁשנ ִ ְׁשאֲרּו ּבְלִי ִמ ְׁשּפָחָה.
ג ְ'יּורִיְ ,קלָרָה ו ְ ִּפ ְׁשטָה ַה ָּקטָן ִהּבִיטּו ּבְ ִאּמָא ְמבֻלְ ָּבלִים.
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גן לוטם בכפר מונאש אשר בעמק חפר הוא גן ירוק השומר על אורח חיים מקיים.
אנו עוסקים בתחומים רבים בחינוך הסביבתי ,והפעם בחרתי לשתף אתכם בתהליך
אחד שהתרחש בגן.
בתוך קבוצת ילדים בשולחן האוכל עלה רעיון להקים חנות .הילדים לא הצליחו
להחליט איזה סוג חנות יפתחו .החלטתי להעלות את העניין במפגש ולנסות לחשוב
יחד עם ילדי הגן איזה סוגי חנויות הם מכירים .העלנו על הכתב את כל סוגי
החנויות ,וגילינו מגוון רחב של אפשרויות :צעצועים ,אוכל  -סופר ,בגדים ,בובות,
כלים ,נעליים ,תכשיטים ,אביזרי חורף ,תיקים ,מוצרי חשמל ,מזוודות ,ממתקים,
בית מרקחת ,צילום ,משתלה ,גלידה ,פיג'מות ,בעלי חיים ,מחשבים ,מכוניות ,חנות
במוזיאון ,רהיטים ,וילונות ,מוסיקה ,משקפיים ,כלים חד־פעמיים.

מוכרים בלבד

החנות "כול בה" מתוצרת עצמית ,שהילדים פתחו בגן ,סיפקה לא
רק חוויה מרתקת ,אלא גם לימדה אותם למחזר חומרים ,להמציא,
ליזום ,להשתמש ביכולות קיימות ,ללמוד מחברים ,להפעיל
מחשבה וצרכנות נבונה ,ולהבין כי לא צריך לקנות כל מה שרואים

מיכל ג'ראד

לאחר שהילדים ראו את המבחר הגדול של סוגי החנויות החלטנו להקים חנות
אחת שיהיו בה כל מיני דברים ,ומכאן השם :חנות "הכול בה" .את השם טבעה
אחת הבנות בגן ,ולפי דבריה" :חנות שיש בה הכול ,הכול בה כמו כולבו".
לאור העובדה שאני מחפשת בכל דרך אפשרית לשלב את החינוך הסביבתי בגן,
הצעתי לילדים שאולי המוצרים בחנות יהיו מתוצרת עצמית .כלומר ,הילדים
יכינו בעצמם את המוצרים מתוך חומרים שנמצאים בגן או מחומרי פסולת שאנו
עומדים לזרוק .לבסוף הוחלט שכל ילד יבחר מוצר שהוא יודע להכין ,והוא ילמד
את שאר הילדים .כך נוכל לייצר את המוצרים ולהתנסות כולנו בהכנתם.
בחרנו את המרחב בגן שבו אנו רוצים להקים את החנות .הועלו רעיונות למוצרים
אותם הילדים יודעים להכין ,וכך החלו להתקבץ שותפים לעניין .אחד הילדים
הציע להכין נייר שעליו אפשר לכתוב ברכות ,חבר הצטרף אליו ,ויחד הם לימדו את
הילדים כיצד להפיק נייר מעיסת נייר .כך התחברו גם קבוצה של בנות שרצו לייצר
מיכל ג'ראד ,גן לוטם ,כפר מונאש ,שם הסייעת :זוהרה רצבי ,שם המפקחת :גבי קזז

100

מניפות נייר צבעוניות מדפי טיוטה וקבוצה של
בנים שרצו להכין משקפות מגלילי נייר טואלט.
התחלנו לייצר את המוצרים בגן .בכל פעם
יצרנו מוצר אחד או שניים וכל ילדי הגן התנסו
בו .לדוגמה :כאשר הכנו כדים מקרמיקה ,כולם
עבדו בחומר .כך יכולתי להשיג התעסקות
בחומר עם מרקם שונה ,שגם ילד אשר בדרך
כלל לא אוהב לגעת או נמנע ממגע  -עוסק בו
למען "המטרה החשובה" ,הכנת המוצר לחנות
שלנו.
כאשר היו לנו מספיק מוצרים בחנות פתחנו את
החנות למשחק חופשי של הילדים .הם התנסו
בקנייה ובמכירה של המוצרים באמצעות לבני
הדיג'י בלוק ,והחלו להכניס חפצים לחנות ,כמו
טלפון למשרד ,שולחן קטן ,כלי כתיבה כדי
לרשום מה קנו וקופה לאיסוף ה"כסף" .כאשר
נתקלו בקושי לשאת את המוצרים ממקום
למקום בגן ,הם פנו אליי וביקשו ממני תיקים.
הצעתי להם תיקים רב פעמיים ,אך הם העלו
רעיון להכין בעצמם תיקים מקרטוני קורנפלקס
ולמכור אותם .עוד הכינו הילדים שילוט לכל
פריט שמכרנו בחנות וכן שלטי פרסום.
תהליך הכנת המוצרים והקמת החנות ארך
כחודש וחצי ,כאשר כולנו מתנסים כל הזמן
בהכנת המוצרים ובחיפוש אחר רעיונות מה
לייצר ולמכור.
לאחר שהחנות פעלה בגן כשבוע הצעתי לילדים
שנזמין את ההורים לחנות ונמכור להם את
המוצרים שלנו .סידרנו את הגן כך שבכל דוכן
מכרנו מוצר אחד או שניים .בכל דוכן עמדו
הילדים שבחרו למכור את המוצר .מה שמעניין
הוא שהרבה ילדים שלימדו את חבריהם לייצר
מוצר אחד בחרו למכור דווקא מוצר אחר
שהתנסו בייצורו.
בנוסף כתבנו ג'ינגל פרסום כדי לשכנע את
ההורים לקנות אצלנו בחנות בצורה מושכלת.
הקצבנו לכל הורה רק חמישה מוצרים כדי
שגם הילדים יבינו שלא צריך לקנות מהכול,
אלא אפשר להסתפק במספר מועט של פריטים
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מוצרים
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וללמוד לבחור את מה שצריך באמת .כאן
נכנסה הצרכנות הנבונה.
בתחום המוטוריקה נגענו במיומנויות רבות
כמו גזירה ,הדבקה ,קירוע ,פיסול ,חיתוך,
וכן חיזקנו את החלק התחושתי וההתנסות
במרקמי עבודה שונים כמו חומר ,פלסטלינה
ועיסת נייר.
הצלחנו לחזק מיומנויות חברתיות ורגשיות
אשר באו לידי ביטוי בפרויקט זה ,כמו עבודה
בשיתוף פעולה ,תחושת יכולת (אני בעל הידע
ומלמד ילדים אחרים) ,למידה מעמיתים
ולקיחת אחריות (אני נרשם לתפקיד ,לוקח
אותו על עצמי ומבצע).
כמו כן ,ברעיונות לביצוע ,יוזמות לפרסום
וכתיבת הג'ינגל בא לידי ביטוי הצד הקוגניטיבי,
המשלב בתוכו את האוריינות הלשונית -
כתיבת השלטים ,הכנת לוגו לביגוד והאוריינות
המתמטית ־ עם הכנת קופונים תוך התנסות
בכתיבת ספרות.
לקראת יום המכירה להורים הכנו מדים לכל
המוכרים ועליהם ציירנו לוגו של כפות ידיים
המסמל תוצרת עצמית וכן את שם החנות
וסמל הגן  -פרח הלוטם .בנוסף ,הכינו הילדים
קופונים עבור ההורים וכן תיקים מקרטון,
והכנו מאכלים בתוצרת עצמית כמו עוגיות
מלוחות ,מטבל גבינה עם בצל ירוק שקטפנו
מגינת הירק שלנו ,קליפות תפוזים מסוכרות
ולימונדה מעץ הלימונים שלנו בגן.
ביום המכירה הזמנו את ההורים בשתי
קבוצות על מנת למנוע צפיפות ולאפשר לילדים
להתנסות ממש בשיווק המוצר שלהם .בכניסה
לגן קיבלו ההורים את הקופונים ותיק קרטון
מעוטר  -עבודת הילדים .רגע לפני פתיחת
הדוכנים שמעו ההורים את ג'ינגל הפרסום
שכתבנו עם הילדים בקצב הראפ.

ההורים עברו בין הדוכנים ,קנו באמצעות
הקופונים ,ונהנו מהפנייה של המוכרים אליהם.
המוצרים אשר מכרנו בחנות הם :פרחים
מקרטון ביצים ,קליפות מסוכרות ,דפים
מעיסת נייר מעוטרים בחומרים מהטבע ,כדים
מחומר ,תיקים מקופסאות קרטון ,שרשרות
מגלילי נייר טואלט ,מניפות מעוטרות מדפי
טיוטה ,משקפות מגלילי נייר טואלט ,בובות
מצמר ,דמויות מפוסלות מפלסטלינה ,צעצועים
מגרוטאות (משאיות ,מכוניות) ,צמידים מעיסת
נייר ,מסגרות לתמונות מעיסת נייר ,עוגיות
מלוחות ,משקה לימונדה ,בובות תיאטרון
מגרביים ישנים ,קערות מקרעי נייר עיתון עם
דבק טפטים ,קופסאות תכשיטים.
בסיום יום המכירה בחנות הכול בה נותרנו עם
קופונים רבים  -משמע ,הצלחנו במכירות.
לאחר שההורים הלכו אפשרתי לילדים לקחת
לעצמם את מה שלא נמכר ,כמזכרת מהחנות
שלנו ,והילדים שמחו על כך מאוד.
עד היום נשמעים מההורים הדים מחוויות
הקנייה בחנות שלנו ומהמוצרים הייחודיים.
בכל פעם שהם נתקלים בביתם בחפץ שקנו
בחנות ,הם מעריכים יותר את מעשי ידי ילדיהם.
אני מקווה כי בדרך זו הצלחתי להעביר לילדים
את ההבנה כי ניתן לייצר דברים בעצמנו ולא
חייבים לקנות הכול מוכן ,וכי למדו להפעיל
שיקול דעת בעת רכישה.

"בואו ,בואו ,בואו ,ההורים
ותקנו חמישה דברים.
בואו ,בואו לכאן תמיד

והמסר הגדול יותר הוא להשכיל להשתמש
במשאבים הקיימים מבלי לבזבז ולהפיק אפילו
מהפסולת מוצרים חדשים .

ותקנו תוצרת עצמית
בואו ,בואו לכאן מיד
ותקנו צמיד ליד
בואו ,בואו לחנות
שם תמצאו בובות מחוט
בואו ,בואו ,בואו ,ההורים
כאן קונים מה שרוצים"

יום המכירה
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1
שיעור

גלגול צידי
במרחב

בהמשך למאמר ב"הד הגן" מיוני
 ,2011תתפרסם במהלך שנת
הלימודים הנוכחית סדרה של
ארבעה שיעורי תנועה שפיתח
אריאל שבולת  -כולם מבוססים
על עקרונות ורעיונות משיטת
פלדנקרייז ,ואת כולם ניתן להעביר
לילדים גם ללא ידע תנועתי מוקדם
מאת אריאל שיבולת

מתגלגלים
פעולה מלמדת :פלדנקרייז ומשחקים לילדים
שיעור ראשון :גלגול צידי במרחב

אריאל שבולת ,מפתח פעולה מלמדת  -פלדנקרייז ומשחקים לילדים ,עובד עם ילדים משנת ,1994
בגנים ובעבודה פרטנית ,ומרצה בארץ ובעולם .כותב ספרי ילדים ומוזיקאי .מעביר קורסים למורים
בשיטת פלדנקרייז ולמורים לתנועה ,ובשנים האחרונות גם לאנשי חינוך וגננות.הקורס כולל הענקת
ידע על תנועת ילדים בגיל הרך והעברת מערך השיעורים בפועל
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.1

גלגול צידי על מסלול מזרונים :גלגול עם התקדמות בחלל ללא יציאה
מהמסלול .ניתן לשנות את רוחב המסלול וכך ליצור שינויים בדרגות הקושי.

.2

מניחים בובה בסוף המסלול :הילדים מתגלגלים לכיוון הבובה.

.3

מתגלגלים בזוגות .מניחים בובה
גם בתחילת המסלול וגם בסופו .שני
ילדים שוכבים על הבטן ופונים זה מול
זה ,אוחזים ידיים קדימה .שומרים על
מרחק בין הראשים ומתגלגלים יחד
הלוך וחזור על מסלול המזרונים .פעם
לכיוון בובה אחת ופעם לכיוון השנייה.

צילומים :נימי גטר

בשיעור הראשון  -גלגול צידי במרחב  -נבדוק מה הילד יכול ללמוד מסדרת גלגולים
ומה אנחנו יכולים ללמוד על הילד מתוך התבוננות באופן בו הוא מתגלגל.
השיעור מציע רצף מתפתח של הוראות לתנועת הגלגול ,מהקל אל הקשה .השלבים
מציעים אופנים שונים של גלגול צידי ומשלבים מערכת של אילוצים המעודדת
למידות בכמה תחומים.
 #רצוי לפרוס על הרצפה מזרונים או להתגלגל על שטיח או משטח רך אחר (לא
כדאי להתגלגל על רצפה חשופה).
 #כדאי ליצור מסלול ברוחב שבין מטר וחצי לשני מטר ובאורך כמה מטרים.
תחילה הילדים מתגלגלים לאורך המסלול ,כל אחד בתורו ,ואחר כך מתפתחים
השלבים לגלגול זוגי וקבוצתי .בשלבים הראשונים האילוצים קשורים לדיוק בכיוון
תנועת הגלגול ומציעים למידה של התנאים הקשורים ביכולת זו .אחר כך לומדים
הילדים לשתף פעולה בקבוצה בזמן הגלגול מתוך תלות הדדית.

רצף הפעולות:
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.4

רכבת :שלושה עד שמונה ילדים
מתגלגלים אחד אחרי השני כרכבת,
כשראשיהם מופנים לאותו צד .דרגת
הקושי מותאמת למספר הילדים.

הגליל והחרוט
כדי להבין את המרכיבים הקובעים את כיוון תנועת הגלגול של הילדים עלינו להבין
קודם את המרכיבים המכניים של תנועת גלגול .נעשה זאת בעזרת גליל וחרוט.
כדי שחפץ דמוי גליל יתגלגל במסלול ישר עליו להיות בעל עובי זהה לכל אורכו
("ישר" כמו שאומרים הילדים) ,הן בשני צידי הגליל והן במרכזו .הגליל מתגלגל
ישר ויכול לשמור על תנועתו לאורך המסלול בלי לצאת מגבולותיו.

.5

רכבת זוגות :כמו בשלב  ,4אך
הפעם הרכבת מורכבת מזוגות של ילדים
המתגלגלים כמו בשלב .3

.6

חבל :שלושה או ארבעה ילדים
שוכבים לאורך מסלול המזרונים .כולם
שוכבים כך שראשיהם פונים לאותו
כיוון .הם מחזיקים ידיים ורגליים
ומתגלגלים כחבל.

.7

חבלים :שני חבלים (כמו בשלב )6
מתגלגלים במקביל באותו זמן.
יתן לתת הוראות לעצירה ולשינוי הכיוון
 -כך נבחנת הופכיות התנועה.

בשלב הראשון מתגלגלים מתחילת המסלול לסופו .מנסים להתגלגל בגבולות
המסלול ללא יציאה מהמזרנים( .כדאי לחזור על שלב זה פעמיים ולהדגיש יותר
בפעם השנייה את כיוון הגלגול).
בשלב השני מניחים בסוף המסלול בובה ומכוונים את הגלגול מתחילת המסלול אל
הבובה ,כדי ללטף אותה .בשלב זה נדרש דיוק גבוה יותר של תנועת הגלגול.
בשני השלבים הראשונים יש אילוצים הקשורים לכיוון תנועת הגלגול .אילוצים
אלה מזמינים למידה בפרמטרים תנועתיים פיזיים ובפרמטרים מנטליים.
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לעומת זאת ,אם נתבונן בתנועת חרוט שקצהו קטום ,נראה שכיוון שעובי (קוטר)
החרוט משתנה לאורכו ("עקום"" ,צד אחד שמן וצד אחד רזה") ,תנועתו תהיה
מעגלית .במקרה זה לא ניתן לגלגל את החרוט לאורך המסלול מבלי "לתקן" מדי
פעם את מסלול גלגולו.
תנועתו של גוף חי מורכבת אלפי מונים ,ומושפעת ממרכיבים רבים ברבדים שונים.
אפשרויות התנועה של ילד שוכב ומתגלגל הן כמעט אין־סופיות ואין שני ילדים
שיתגלגלו באופן זהה לחלוטין .כיוון שלגוף האדם מספר רב של מפרקים ,ניתן
לייצר תנועה יחסית בין החלקים השונים וליצור תנועה מורכבת ואיכותית.
התבוננות בתנועת הגליל והחרוט מלמדת אותנו כי אם ילד רוצה להתגלגל במסלול
ישר ,קוטר (רוחב) הגלגול שלו צריך להיות שווה (פחות או יותר) בחלקיו הרחבים.
כשילד מתגלגל ,אזור האגן והכתפיים הוא החלק הרחב ביותר בזמן הגלגול .אם
הוא מתגלגל כך שרוחב גלגול האגן והכתפיים זהה  -הוא יתגלגל פחות או יותר
במסלול ישר; לעומת זאת ,אם הילד ייצור גלגול רחב יותר באגן או בכתפיים  -הוא
יתגלגל במסלול עגול.
בדרך כלל ,תנועת האגן תהיה רחבה יותר .זאת ,בכמה אופנים:
 #הילד יקפל את ברכיו וירים את האגן ,וכך יגדל משמעותית רוחב הגלגול באזור
האגן ומסלול הגלגול ייעשה עגול .הרמת האגן יכולה להיעשות מתוך הרגל ,מתוך
ארגון תנועה חסר ,בגלל נטייה לכפיפה ( )flexionאו לעיתים כתבנית שרירית של
מתח או חשש.
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 #אם הילד יעביר את הרגל הרחק מן הגוף ,קדימה בכיוון תנועת הגלגול ,גם אז
ייווצר קוטר רחב בחלקו התחתון של הגוף ומסלול התנועה ייעשה מעגלי .לעיתים
רבות ניתן לראות קשר בין שליחת הרגל לבין תחושה של תחרות או רצון לגלגול
מהיר .לעיתים זה קורה גם בגלל אופן ההנחיה של המורה.
 #גם הרמת הראש תיצור פעמים רבות תנועה מעגלית ,והיא מתרחשת לא פעם
כביטוי לשמירה על הראש וכתבנית של כיווץ וחשש במהלך הגלגול.
באופן כללי אפשר לראות ילדים שהגלגול שלהם גבוה ונקודות המגע והמשען עם
המזרונים מועטות יותר; במקרים אלו נדרש מהילדים מאמץ גדול בזמן הגלגול,
שרובו מיותר וקשור בהרמה לא הכרחית של הראש והכתפיים או האגן.
 #לאחר שהעברתן את השיעור פעם או פעמיים אפשר לבקש מהילדים לסטוט
בכוונה ממסלול המזרנים ע"י גלגול במסלול מעגלי (בדומה לחרוט) .ע"י הרמת
האגן או כיפוף הברכיים או בדרכים אחרות.

להיות קשוב
כיוון שגוף האדם אינו סימטרי ובוודאי אינו עגול כגליל ,נדרשות תנועות יחסיות
בין חלקי הגוף כדי ליצור תנועה מאורגנת באיכות גבוהה .תנועות יחסיות אלו
נדרשות גם לכיוון מדויק של תנועת הגלגול.
תנאי ראשון ליצירת גלגול מכוון הוא להיות קשוב לכיוון תנועתך בחלל ולשים לב
לקשר בין פעולותיך בזמן הגלגול .בעיקר משמעותי הרגע בו הילד מבחין כי שינה
את כיוון גלגולו והוא יסטה ממסלולו .האם הוא מבחין בכך? מתי?
חשוב לראות לא רק האם הילד מצליח להתגלגל במסלול המזרונים ,אלא גם מה
קורה כאשר הוא סוטה ממסלולו :האם הוא שם לב כשמסלול תנועתו הופך מעגלי?
מתי? האם הוא יודע "לתקן" את מסלול גלגולו? באיזה אופן?
ככל שהילד קשוב יותר למיקומו במרחב  -ובמקרה זה למיקומו על מסלול
המזרונים ולמסלול התקדמותו  -כך יוכל "לתקן" את מסלולו מוקדם יותר ובקלות
יותר .כדי שתיקון זה יתרחש מוקדם ,צריך הילד לקשר בין סטייה בכיוון הגלגול
למקום שאליו יגיע אם ימשיך להתגלגל בכיוון החדש.
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הנה כמה אופנים של "תיקונים"
בכיוון הגלגול:
 #הילד מתגלגל במסלול עגול ,יוצא
ממסלול המזרנים ,ורק אז שם לב ,קם,
חוזר למרכז ומתחיל מחדש.
 #הילד מתגלגל במסלול עגול ,וכשהוא
מגיע לקצה המזרונים ,הוא עוצר,
מכוון עצמו מחדש בלי לקום ,וממשיך
להתגלגל.
 #הילד מתגלגל במסלול עגול ,שם לב
לשינוי בכיוון הגלגול ,עוצר ,מכוון עצמו
מחדש וממשיך להתגלגל.
 #תוך כדי תנועת הגלגול הילד שם
לב לשינויים ולסטיות קלות מהכיוון
ו"מתקן" זאת תוך כדי תנועה על ידי
תנועות יחסיות.
אפשר לראות תהליך למידה זה כדו
כיווני .מצד אחד ,הילד משכלל את
יכולתו להתגלגל ,לומד לכוון את הגלגול
ואחר כך לומד להתגלגל עם ילדים
אחרים .לשם כך צריכים להתקיים
מספר מרכיבים תנועתיים ,פיזיים
ומנטליים .מצד שני ,בעזרת מעורבות
במשחק עם תנועת הגלגול לומד הילד
לקיים את המרכיבים הללו.
בתהליך זה טמון פוטנציאל ללמידה
בסיסית ,החשובה הרבה יותר מהצלחה
בכיוון הגלגול  -היכולת לגייס קשב
למעשיך ,לשים לב למקומך ביחס
לסביבה וללמוד על הקשר שבין פעולה
לתוצאתה .תשומת הלב של המחנך
לפוטנציאל הלמידה שיש בתנועה ,מחזיר
לה את תפקידה כפי שהיה בתחילת
דרכנו כתינוקות  -דהיינו ,כגורם חשוב
להתפתחות הילד בכל מישורי חייו .

עמדת מוצא

מתחילה גלגול

מתחילה סטייה קלה בגלגול

תיקון הכיוון ומבט לבובה

סיום

אשמח לשמוע מכן על ההתנסויות שלכן ולענות על שאלות
באתר  ,www.arielshibolet.co.ilשם גם תוכלו לצפות בסרטון
של השיעור על שלביו השונים.
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כביטוי לשמירה על הראש וכתבנית של כיווץ וחשש במהלך הגלגול.
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תנועות יחסיות.
אפשר לראות תהליך למידה זה כדו
כיווני .מצד אחד ,הילד משכלל את
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ואחר כך לומד להתגלגל עם ילדים
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לה את תפקידה כפי שהיה בתחילת
דרכנו כתינוקות  -דהיינו ,כגורם חשוב
להתפתחות הילד בכל מישורי חייו .

עמדת מוצא

מתחילה גלגול

מתחילה סטייה קלה בגלגול

תיקון הכיוון ומבט לבובה

סיום

אשמח לשמוע מכן על ההתנסויות שלכן ולענות על שאלות
באתר  ,www.arielshibolet.co.ilשם גם תוכלו לצפות בסרטון
של השיעור על שלביו השונים.
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לא כל כך נעים
לראות גן סגור
ועוד יותר כואב – אם את היא הגננת ,זו שטורקים
מאחוריה את דלת הגן והיא נאלצת להתחיל הכול
מחדש  #תחושות ,רגשות וגם כמה שאלות שיש לתת
עליהן את הדעת
מאת יעל איזנברג
"אתמול בחמש אחרי הצהריים
הלכנו עם אמא למכולת
ובדרך ראינו
שהגן שלנו סגור"
("גן סגור" ,יהונתן גפן)
"זה נכון?" ,כך ,בשיחת טלפון של אחת האמהות ביום הראשון לחופשת הפסח,
נודע לי שהגן שבו אני עובדת ייסגר בסוף שנת הלימודים .הגן שלי נסגר.
שלי?
לא מעט נכתב על גן הילדים ,על הגננת ,על תפיסת הגננת את תפקידה כמנהיגת
קהילה צעירה ,אך עדיין לא מצאתי חומר כתוב על ההיקשרות הרגשית וקושי
הניתוק .שוחחתי עם גננות שחוו תהליך דומה ומצאתי שהרגשות שהציפו אותי
משותפים לכולנו ,ולכן בחרתי לשתף אתכן.
הגן מהווה את מקום עבודתה של הגננת במשך שנים ,שבע שעות ביום לפחות,
מבלי להחשיב את זמן סידור הגן טרם תחילת שנת הלימודים ,לפני מפגשי הורים
וילדים וכדומה .עם השנים ,הגן הופך לבית שני לגננת ,ולא פעם ניתן לראות
בו פרטי ריהוט ועיצוב שונים כמו מפות ,וילונות ,אגרטלים ,משחקים וצעצועים
שהגיעו מביתה הפרטי .לא פעם גם נמצא את משפחתה של הגננת טורחת יחד
איתה על שיפוצים קלים כמו צביעה ,תליית מדף ,תיקון פה ושם בחצר הגן ,איסוף
גרוטאות בעונות המתאימות .הגננת דואגת לתקינות המבנה ,לכל תקלה קטנה
כגדולה ,וכך גם לגבי חצר הגן ,הכוללת מיתקנים וגינה לימודית.
כל גננת רוצה לעצב גן שמח ,חם ,מזמין ובטיחותי ,אשר ינעם לילדים .לקראת כל
גננת בקדימה .מפקחת :חדוה פוזננסקי
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תחילת שנה היא מגלה אחריות רבה ,שוקדת וטורחת לרענן ולחדש את עיצוב הגן
בהתאם לצרכי הילדים ,לתוכנית המסגרת הנדרשת על ידי משרד החינוך ,לאופי
הגן ,וכמובן ,בהתחשב בתקציבים העומדים לרשותה ,שהם ,בדרך כלל ,דלים.
לכל אורך התקופה ,הגננת קושרת קשרים עם משפחות הילדים ,מתראה עם
ההורים ,הסבים ,הסבתות ,מלווה את המשפחות ושותפה לשמחות ולרגעים
קשים יותר .לעיתים היא מכירה את הילדים שבגנה טרם נולדו .ובבואם לגן ,היא
מתבגרת יחד איתם.

"הנדנדות עומדות
בין העצים הגבוהים
והפרחים
כאלה נמוכים ובלי צבעים
כי הגן שלנו סגור"
(שם)
ביום הראשון לפגרת הקיץ ניגשתי לגן .פתחתי את השער ,הפרחים עדיין פורחים
ומחייכים .התבלינים המשמשים אותנו לשתיית התה  -עליהם ירוקים ומוצקים.
נכנסתי לגן כבכל יום ,היה שקט מאוד ,התהלכתי בפינות השונות ,יצאתי לחצר,
לגינה ,הבטתי במחסן ,ושאלתי את עצמי :מאיפה מתחילים?
נשמתי עמוקות והתחלתי לארוז .לארוז .ולארוז.
חלק מהדברים נלקחו בחזרה ,למחסן הביתי ,אולי אשתמש בהם שוב .חלק עברו
לגן שבו אלמד בשנת הלימודים הבאה באופן זמני ,וחלק חולקו בין גננות עמיתות
על מנת להעשיר את הציוד בגן שלהן.
סגרתי את השער ,ואיתו סגרתי תקופה יפה ומלאת סיפוק מקצועי.
לכאורה נגמר ,אבל לא.
לימודיי בשנתיים האחרונות (מנהיגות ומדיניות בחינוך ,אוניברסיטת חיפה) פתחו
לי צוהר להיבטים נוספים ולשאלות רבות ברמת הפרט :כיצד משפיעה סגירת הגן
על התפתחות הקריירה של הגננת? האם עתה היא מתחילה מהתחלה? (מירב
איזנברג ,תשס"ז); כיצד משפיע הדבר על זכויותיה :האם הגננת תשובץ בגן עם תקן
או כממלאת מקום של גננת בשנת שבתון או אולי כגננת משלימה? ומה יהיה אחר
כך? חוסר יציבות וחוסר ודאות הם מצבים המשפיעים על רווחת הגננת ותחושותיה
בהקשרים שונים של העבודה  -כיצד ישפיע המהלך על אופי עבודתה בעתיד? האם
תמשיך להשקיע מעל ומעבר או תעבוד על פי המינימום הנדרש בהגדרת התפקיד
העמומה מלכתחילה? (אופלטקה י ,.סטודני מ ;)2011 ,.כיצד תתקדם? איך תסתדר
עם הסייעת האחרת? הצוות האחר? קהילת הגן החדש?
הנה קצת מהתחושות העולות מדברי גננות שעברו חוויה דומה:
גננת א'" :אני מרגישה שדורכים על אנשים".
גננת א'" :לא מיציתי את עצמי כגננת".
גננת ב'" :הרגשתי שהקרקע נשמטת מתחת רגליי ,כאילו אני עוברת דירה ומתנתקת".
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 .1אופלטקה יזהר ,סטודני
מסדה" ,זה מעבר לתפקידי":
רכיבי ההתנהגות האזרחית־
ארגונית של גננות בישראל :דפים
 2011 ,51תשע"א ,עמ' 105-139
 .2איזנברג מירב ,שלבי
ההתפתחות המקצועית של גננות
מתחילות ,הד הגן ,ד' תשס"ז
עמ'  ,22-29הוצאת הסתדרות
המורים
 .3ביגר חווה ,הגננת כמנהלת
ומנהיגה חינוכית ,הד הגן ,חוברת
א' ,תשרי תשס"ה ,הסתדרות
המורים
 .4דברת שלמה ,יו"ר" ,כי לכל
ילד מגיע יותר" ,התוכנית
הלאומית לחינוך ,ינואר 2005
 .5ורגן יובל ,דחיית היישום של
חוק לימודי חובה לגילאי ,3-4
מוגש לוועדת כספים ,הכנסת,
מרכז המחקר והמידע ,יולי 2009

http://www.knesset.gov.il/
mmm/data/pdf/m02258.pdf

 .7סער גדעון ,נאום הכניסה
לתפקיד ,אתר משרד החינוך,
אפריל 2009

http://meyda.education.
gov.il/files/Owl/Hebrew/
SarHachinuch/NehumAsar.
doc

 .8פרץ טלי ,ספקטור־לוי אורנית,
עיצוב סביבות למידה בגן
המקדמות אוריינות מתמטית,
מדעית וטכנולוגית ,עלון דע-
גן 2/המרכז הארצי לקידום
מתמטיקה ,מדע וטכנולוגיה
בחינוך הקדם־יסודי ,תמוז
תשס"ט יולי 2009
 .9קליין ש .פנינה ויבלון ב'
יעקב ,עורכים ,ממחקר לעשייה
בחינוך לגיל הרך ,האקדמיה
הלאומית הישראלית למדעים,
היוזמה למחקר יישומי בחינוך,
ירושלים 2008

http://www.knesset.gov.il/
mmm/data/pdf/m02258.pdf
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גננת ב'" :זה מוריד את המוטיבציה ,אני לא רוצה לבנות מערכת מחדש".
גננת ב'" :היום אני בעד יציאה מוקדמת לפנסיה .לגננת ותיקה אין אפשרויות
קידום בתפקיד ,ולכן יש לתת לה את האפשרות לעשות משהו אחר".
גננת ג'" :ישנה אפשרות שגם הגן שבו אני עובדת ייסגר ,אבל זה לא הפחד כמו חוסר
ההערכה ,הכבוד וחשיבות העבודה".

"קוביות נרדמות מסודרות בסל
ואין שם אף ילד שיבנה מהן מגדל"
(שם)
לא מעט גורמים משפיעים על סגירת גני ילדים ממלכתיים בישראל .1 :מיעוט
ילדים בעקבות התבגרות האוכלוסייה ביישוב או בשכונה;  .2הפרטה ,כלומר,
אוכלוסיית היישוב מעדיפה את השירות שמציעים גנים פרטיים (המעניקים ימים
ושעות עבודה רבים יותר ,ארוחות מסודרות או מענה לשניים־שלושה אחים מאותה
משפחה);  .3חוסר יציבות של המערכת הציבורית־ממלכתית;  .4תחושה שגן פרטי
מסמל איכות והשקעה בחינוך ומהווה אלטרנטיבה למערכת החינוך הציבורית;
 .5ולא רק זה :בעשור האחרון קמו בישראל גנים ייחודיים לטבע וסביבה ,גנים
אנתרופוסופיים וגנים המשלבים תרגול יוגה ,אנגלית וכדומה .הגנים האלה זוכים
לפרסום ולשיווק אגרסיבי בתקופה בהרשמה וגם במהלך השנה ,דבר שאנו ,גננות
משרד החינוך ,מנועות מלעשות.
לא מעט נכתב על החשיבות של איכות החינוך בגיל הרך וחיזוק המערכת החינוכית
הציבורית למען צמצום הפערים המעמיקים בחינוך ולמען ביסוס חברה מתוקנת
יותר .כך ,למשל ,צוין בדו"ח דברת (" :)2005חסכים חינוכיים בגיל צעיר פוגעים
באופן משמעותי בהתפתחותו של הילד וביכולתו להתקדם בגיל מבוגר יותר...
יורחב מערך הגנים הציבוריים כך שלכל ילד וילדה מגיל שלוש יימצא גן ציבורי
מתאים שבו יתאפשר יום לימודים מלא ,חינם ,למשך שלוש שנות לימוד מלאות".
אצל פרופ' קליין פ .ויבלון י' ( )2008נכתב" :אין ספק כיום כי קיומן של מסגרות
חינוכיות מגיל שלוש ואיכות החינוך הניתן בהן הם גורמים בעלי השפעה רבה על
התפתחותם של הילדים ושל החברה כולה".
לאחרונה עלה הנושא לכותרות עם הצעת חוק הפיקוח על גני ילדים פרטיים (ח"כ
זבולון אורלב) והחלת חוק ההסדרים " .2009ההחלה של חוק לימוד חובה לפחות
מגיל שלוש היא המינימום ההכרחי להענקת שוויון הזדמנויות לכל ילד צעיר לחוות
חיים של כבוד" (קליין ,יבלון 2008 ,עמ' .)254
לאור האמור לעיל נשאלת השאלה :האומנם המדיניות והמטרות המוצהרות,
הקוראות לשיפור איכות החינוך לגיל הרך ולצמצום הפערים בחינוך על ידי
ביסוסה של מערכת החינוך הממלכתית ,נמצאות בהלימה עם הקורה בשטח ,וזאת
לאור המציאות בה גני ילדים נסגרים אם אינם עומדים בקריטריון של  35ילדים?
ועוד שאלה לסיום :האם יש בקרה ממלכתית המושתתת על ראייה חברתית
שמווסתת בין המדיניות החינוכית לבין תהליכים המתרחשים בתחום החינוך
הקדם־יסודי?
אם יש ,הרי כדאי שתורגש בשטח.
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 .1אופלטקה יזהר ,סטודני
מסדה" ,זה מעבר לתפקידי":
רכיבי ההתנהגות האזרחית־
ארגונית של גננות בישראל :דפים
 2011 ,51תשע"א ,עמ' 105-139
 .2איזנברג מירב ,שלבי
ההתפתחות המקצועית של גננות
מתחילות ,הד הגן ,ד' תשס"ז
עמ'  ,22-29הוצאת הסתדרות
המורים
 .3ביגר חווה ,הגננת כמנהלת
ומנהיגה חינוכית ,הד הגן ,חוברת
א' ,תשרי תשס"ה ,הסתדרות
המורים
 .4דברת שלמה ,יו"ר" ,כי לכל
ילד מגיע יותר" ,התוכנית
הלאומית לחינוך ,ינואר 2005
 .5ורגן יובל ,דחיית היישום של
חוק לימודי חובה לגילאי ,3-4
מוגש לוועדת כספים ,הכנסת,
מרכז המחקר והמידע ,יולי 2009

http://www.knesset.gov.il/
mmm/data/pdf/m02258.pdf

 .7סער גדעון ,נאום הכניסה
לתפקיד ,אתר משרד החינוך,
אפריל 2009

http://meyda.education.
gov.il/files/Owl/Hebrew/
SarHachinuch/NehumAsar.
doc

 .8פרץ טלי ,ספקטור־לוי אורנית,
עיצוב סביבות למידה בגן
המקדמות אוריינות מתמטית,
מדעית וטכנולוגית ,עלון דע-
גן 2/המרכז הארצי לקידום
מתמטיקה ,מדע וטכנולוגיה
בחינוך הקדם־יסודי ,תמוז
תשס"ט יולי 2009
 .9קליין ש .פנינה ויבלון ב'
יעקב ,עורכים ,ממחקר לעשייה
בחינוך לגיל הרך ,האקדמיה
הלאומית הישראלית למדעים,
היוזמה למחקר יישומי בחינוך,
ירושלים 2008

http://www.knesset.gov.il/
mmm/data/pdf/m02258.pdf
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גננת ב'" :זה מוריד את המוטיבציה ,אני לא רוצה לבנות מערכת מחדש".
גננת ב'" :היום אני בעד יציאה מוקדמת לפנסיה .לגננת ותיקה אין אפשרויות
קידום בתפקיד ,ולכן יש לתת לה את האפשרות לעשות משהו אחר".
גננת ג'" :ישנה אפשרות שגם הגן שבו אני עובדת ייסגר ,אבל זה לא הפחד כמו חוסר
ההערכה ,הכבוד וחשיבות העבודה".

"קוביות נרדמות מסודרות בסל
ואין שם אף ילד שיבנה מהן מגדל"
(שם)
לא מעט גורמים משפיעים על סגירת גני ילדים ממלכתיים בישראל .1 :מיעוט
ילדים בעקבות התבגרות האוכלוסייה ביישוב או בשכונה;  .2הפרטה ,כלומר,
אוכלוסיית היישוב מעדיפה את השירות שמציעים גנים פרטיים (המעניקים ימים
ושעות עבודה רבים יותר ,ארוחות מסודרות או מענה לשניים־שלושה אחים מאותה
משפחה);  .3חוסר יציבות של המערכת הציבורית־ממלכתית;  .4תחושה שגן פרטי
מסמל איכות והשקעה בחינוך ומהווה אלטרנטיבה למערכת החינוך הציבורית;
 .5ולא רק זה :בעשור האחרון קמו בישראל גנים ייחודיים לטבע וסביבה ,גנים
אנתרופוסופיים וגנים המשלבים תרגול יוגה ,אנגלית וכדומה .הגנים האלה זוכים
לפרסום ולשיווק אגרסיבי בתקופה בהרשמה וגם במהלך השנה ,דבר שאנו ,גננות
משרד החינוך ,מנועות מלעשות.
לא מעט נכתב על החשיבות של איכות החינוך בגיל הרך וחיזוק המערכת החינוכית
הציבורית למען צמצום הפערים המעמיקים בחינוך ולמען ביסוס חברה מתוקנת
יותר .כך ,למשל ,צוין בדו"ח דברת (" :)2005חסכים חינוכיים בגיל צעיר פוגעים
באופן משמעותי בהתפתחותו של הילד וביכולתו להתקדם בגיל מבוגר יותר...
יורחב מערך הגנים הציבוריים כך שלכל ילד וילדה מגיל שלוש יימצא גן ציבורי
מתאים שבו יתאפשר יום לימודים מלא ,חינם ,למשך שלוש שנות לימוד מלאות".
אצל פרופ' קליין פ .ויבלון י' ( )2008נכתב" :אין ספק כיום כי קיומן של מסגרות
חינוכיות מגיל שלוש ואיכות החינוך הניתן בהן הם גורמים בעלי השפעה רבה על
התפתחותם של הילדים ושל החברה כולה".
לאחרונה עלה הנושא לכותרות עם הצעת חוק הפיקוח על גני ילדים פרטיים (ח"כ
זבולון אורלב) והחלת חוק ההסדרים " .2009ההחלה של חוק לימוד חובה לפחות
מגיל שלוש היא המינימום ההכרחי להענקת שוויון הזדמנויות לכל ילד צעיר לחוות
חיים של כבוד" (קליין ,יבלון 2008 ,עמ' .)254
לאור האמור לעיל נשאלת השאלה :האומנם המדיניות והמטרות המוצהרות,
הקוראות לשיפור איכות החינוך לגיל הרך ולצמצום הפערים בחינוך על ידי
ביסוסה של מערכת החינוך הממלכתית ,נמצאות בהלימה עם הקורה בשטח ,וזאת
לאור המציאות בה גני ילדים נסגרים אם אינם עומדים בקריטריון של  35ילדים?
ועוד שאלה לסיום :האם יש בקרה ממלכתית המושתתת על ראייה חברתית
שמווסתת בין המדיניות החינוכית לבין תהליכים המתרחשים בתחום החינוך
הקדם־יסודי?
אם יש ,הרי כדאי שתורגש בשטח.
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הסתדרות המורים בישראל  -הקרן לקידום מקצועי

לקראת פתיחת שנת הלימודים תשע"ב,
אנו מבקשות להבהיר מספר נקודות חשובות:
יום קשה הוא
יום שבו הזענו
למען הנחת
יתד בהר ,כדי
שבעתיד ייקל
עלינו לטפס

#

צילום דיגיטלי ככלי לגננת
השתלמות יחודית

אין לקבל ילדים לפעילות כלשהי לפני  1בספטמבר.

 #כל גננת רשאית להחליט על קיום מפגש הורים לפני תחילת שנת הלימודים,
ללא השתתפות הילדים.
 #שעות נוספות :אין עדיין החלטות סופיות ,לכן לא יתקיימו פעילויות מחוץ
למסגרת שעות העבודה עד להודעה חדשה ,כמו :מפגשי הורים פרטניים,
מסיבות ,טקסים ,סדנאות וכו' ,ועדות השמה ,ימים פתוחים לפני רישום לגנ"י.
היום החופשי יהיה חופשי!
סיגל ברק-יניב

 #הזנה :הילדים יביאו מביתם ארוחת עשר ועוד משהו ל"טעימות" .
אין הגשת ארוחת צהריים בשעות העבודה של הגן  07:55עד .14:00
 #יוח"א :לא הגענו להסכמים.
הגנים ימשיכו להתנהל כבעבר ,לא יתקיימו דרישות "אופק חדש" בגנים אלו.
" #אופק חדש" הוא אופק לפיתוח מקצועי ולא הסבת הגננות לשמרטפיות.
רצוי שכל גננת תקרא את המלצות משרד החינוך לתוספת זמן של  40דקות ויחד
עם זאת תפעיל שיקול דעת מקצועי אישי לפי צרכי ילדי הגן.
אנו מצפות שהגן ימשיך להיות חממה טובה לילדים ,להורים ולצוות הגן.
מסגרת הגן צריכה להיות חינוכית ,חווייתית ותורמת ,לכן כל גננת תדע להבחין
בין עיקר לטפל ,ולפי זה תנהג בתהליך קבלת ההחלטות.
אנו עושות הכול כדי לשמור על זכויותיכן.
רק בשיתוף פעולה נוכל להגיע להישגים.

הקרן לקידום מקצועי מזמינה את ציבור הגננות להשתלמות יחודית ויישומית
לחיי היום יום בגן “ -צילום דיגיטלי ככלי לגננת".
ההרשמה  -באמצעות רכזת הגננות בסניף.
ההשתלמות מתמקדת בנושאים הבאים:
✦ הכרת המצלמה הדיגיטלית ✦ עקרונות הצילום הדיגיטלי
✦ עקרונות הקומפוזיציה ועקרונות החשיפה ✦ יצירת גן וירטואלי
צילום שוטף ואיכותי של כל האירועים המתרחשים בגן ✦ שיפור תוצרי המצלמה
✦ הכרת תוכנת פיקסה
היקף ההשתלמות:

אנו לרשותכן בכל עת,

דליה רוט
ס .מנהלת המחלקה לגננות
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 4מפגשים 4 ,שעות כל מפגש בשעות אחה"צ,
בכל סניף על פי המיקום הנבחר .מחיר ₪ 100 :לסדנא.

לילי פוקמונסקי
מנהלת המחלקה לגננות

לפרטים נוספים ציבור הגננות מוזמן להתקשר לקרן לקידום מקצועי
שרי/יוליה  03-6928282או 03-6928273
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הסתדרות המורים בישראל  -הקרן לקידום מקצועי

לקראת פתיחת שנת הלימודים תשע"ב,
אנו מבקשות להבהיר מספר נקודות חשובות:
יום קשה הוא
יום שבו הזענו
למען הנחת
יתד בהר ,כדי
שבעתיד ייקל
עלינו לטפס

#

צילום דיגיטלי ככלי לגננת
השתלמות יחודית

אין לקבל ילדים לפעילות כלשהי לפני  1בספטמבר.

 #כל גננת רשאית להחליט על קיום מפגש הורים לפני תחילת שנת הלימודים,
ללא השתתפות הילדים.
 #שעות נוספות :אין עדיין החלטות סופיות ,לכן לא יתקיימו פעילויות מחוץ
למסגרת שעות העבודה עד להודעה חדשה ,כמו :מפגשי הורים פרטניים,
מסיבות ,טקסים ,סדנאות וכו' ,ועדות השמה ,ימים פתוחים לפני רישום לגנ"י.
היום החופשי יהיה חופשי!
סיגל ברק-יניב

 #הזנה :הילדים יביאו מביתם ארוחת עשר ועוד משהו ל"טעימות" .
אין הגשת ארוחת צהריים בשעות העבודה של הגן  07:55עד .14:00
 #יוח"א :לא הגענו להסכמים.
הגנים ימשיכו להתנהל כבעבר ,לא יתקיימו דרישות "אופק חדש" בגנים אלו.
" #אופק חדש" הוא אופק לפיתוח מקצועי ולא הסבת הגננות לשמרטפיות.
רצוי שכל גננת תקרא את המלצות משרד החינוך לתוספת זמן של  40דקות ויחד
עם זאת תפעיל שיקול דעת מקצועי אישי לפי צרכי ילדי הגן.
אנו מצפות שהגן ימשיך להיות חממה טובה לילדים ,להורים ולצוות הגן.
מסגרת הגן צריכה להיות חינוכית ,חווייתית ותורמת ,לכן כל גננת תדע להבחין
בין עיקר לטפל ,ולפי זה תנהג בתהליך קבלת ההחלטות.
אנו עושות הכול כדי לשמור על זכויותיכן.
רק בשיתוף פעולה נוכל להגיע להישגים.

הקרן לקידום מקצועי מזמינה את ציבור הגננות להשתלמות יחודית ויישומית
לחיי היום יום בגן “ -צילום דיגיטלי ככלי לגננת".
ההרשמה  -באמצעות רכזת הגננות בסניף.
ההשתלמות מתמקדת בנושאים הבאים:
✦ הכרת המצלמה הדיגיטלית ✦ עקרונות הצילום הדיגיטלי
✦ עקרונות הקומפוזיציה ועקרונות החשיפה ✦ יצירת גן וירטואלי
צילום שוטף ואיכותי של כל האירועים המתרחשים בגן ✦ שיפור תוצרי המצלמה
✦ הכרת תוכנת פיקסה
היקף ההשתלמות:

אנו לרשותכן בכל עת,

דליה רוט
ס .מנהלת המחלקה לגננות
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 4מפגשים 4 ,שעות כל מפגש בשעות אחה"צ,
בכל סניף על פי המיקום הנבחר .מחיר ₪ 100 :לסדנא.

לילי פוקמונסקי
מנהלת המחלקה לגננות

לפרטים נוספים ציבור הגננות מוזמן להתקשר לקרן לקידום מקצועי
שרי/יוליה  03-6928282או 03-6928273

115

הד הגן
תשע"ב א'

מתאמת :עבריה וינריב ,טל' ,03-6922909/971/911 :ימי שני ורביעי.15:00-8:00 ,

חוגי תרבות לשנת תשע"ב
לאור ההצלחה בשנים קודמות אנו ממשיכים להפעיל חוגי תרבות לרווחת ציבור
עובדי ההוראה ,חברי הסתדרות המורים ובני ביתם.
אנו מקפידים על איכות התוכן של החוגים ובוחרים מרצים מעולים.
המשתתפים נהנים ורוכשים ידע רב.

חוג אמנות  -התנ"ך בראי של
אמנות המערב והאמנות הישראלית
התנ"ך הינו מקור השראה לציירים
ולפסלים באמנות המערב בכלל
ובאמנות הישראלית בפרט.
בחוג זה נבחן יצירות אמנות על
נושאים תנכיים ,בליווי מצגות.
שתי סדרות ,בכל סדרה חמש
הרצאות מפי חנה ארבל ,בימי ב',
בשעות  ,21:30-19:00בבית הסתדרות
המורים ,רח' בן–סרוק  ,8תל–אביב.
סדרה א':
 - 31.10.11 #בריאת העולם
בתיאורי אמנים.
 - 21.11.11 #הזוג הראשון  -אדם
וחוה באמנות הציור והפיסול.
 - 12.12.11 #זוגיות בתנ"ך בעיני
אמנים.
 - 16.1.12 #עקידת יצחק באמנות
הציור והפיסול.
 - 30.1.12 #תאורי נח והמבול באמנות.
סדרה ב':
 20.2.12יחסי משפחה בתנ"ך ,בראי
האמנות.
 - 19.3.12 #משה  -המנהיג והנביא
באמנות הכללית והישראלית.
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 - 30.4.12 #האשה התנכי"ת באמנות
הציור.
 - 21.5.12 #דויד בתיאור אמנים.
 - 18.6.12 #העלאה ,השגבה ומראות
אלוהים באמנות.
* השתתפות בכל סדרה מזכה ב–15
שעות צבירה לגמול השתלמות( ,ללא
ציון) בכפוף לאישור משרד החינוך.
מחיר מנוי לשתי סדרות  250 -ש"ח,
לסדרה אחת  150 -ש"ח.
* החוג ייפתח אם יירשמו לפחות
 50משתתפים.
חוג קולנוע איכותי
שתי סדרות ,בכל סדרה חמישה
סרטים חדשים  +חמש הרצאות
מפי נסים דיין ,בימי א' ,בשעות
 ,19:30-17:00בקולנוע לב ,1
לב דיזנגוף ,תל-אביב (חניה  8 -ש"ח
לשלוש שעות בחניון התחתון).
סדרה א':
,1.1.12 ,4.12.11 ,27.11.11 ,6.11.11
.22.1.12
סדרה ב':
,22.4.12 ,25.3.12 ,4.3.12 ,12.2.12
.13.5.12

* השתתפות בסדרה מזכה ב– 15שעות
צבירה לגמול השתלמות( ,ללא ציון),
בכפוף לאישור משרד החינוך.
מחיר מנוי לשתי סדרות  240 -ש"ח,
לסדרה אחת  150 -ש"ח.
* החוג ייפתח אם יירשמו לפחות 300
משתתפים.
* שמות הסרטים יפורסמו בקרוב.
חוג הצגות מייצגות
שבעה מפגשים ,בכל מפגש הצגה
והרצאה ,בימי ג',22:30-19:15 ,
במרכז "דוהל" ,שכונת התקווה,
 ₪רח' התקווה  ,76תל-אביב.
המרצים :ד"ר דרור הררי וד"ר נפתלי
שם-טוב.
שמות ההצגות:
" - 22.11.11 #מכולת"  -בית לסין
והקאמרי.
" 6.12.11 #מוריס שימל" ,הבימה.
" 17.1.12 #סוף טוב" ,הקאמרי.
" 14.2.12 #אמא מאוהבת" ,בית
לסין.
" 13.3.12 #כי בנו בחרת" ,הבימה
" 1.5.12 #האריסטוקרטים",
הקאמרי.
" 12.6.12 #רוחלה מתחתנת" ,בית לסין.
* המחיר יפורסם בקרוב.
* ייתכנו שינויים בתכנית.
* השתתפות בחוג מזכה ב– 21שעות
צבירה לגמול השתלמות( ,ללא ציון)
בכפוף לאישור משרד החינוך.
* רכישת מנוי במוקד הסתדרות
המורים ,טל'*2344 :
* הטבה מיוחדת :בין המנויים

יוגרלו  10כרטיסים להצגה נוספת
מהרפרטואר של מרכז דוהל.
תולדות הזמר העברי -
איך שיר נולד
שתי סדרות בכל סדרה  5מפגשים
בהנחיית שמוליק צבי  -חוקר ואספן
זמר עברי ,בליווי שקופיות ,סרטי
וידאו וקלטות.
בימי ג' בשעות  21:30-19:00בבית
הסתדרות המורים ,בן סרוק  ,8ת"א.
סדרה א':
 - 25.10.11 #משה ולינסקי:
תמיד כלניות תפרחנה.
 - 8.11.11 #יהודה פוליקר:
הצל שלי ואני.
 - 13.12.11 #דוד זהבי:
ראשונים תמיד אנחנו.
 - 3.1.12 #נורית הירש:
ללכת שבי אחרייך.
 - 31.1.12 #נחום (נחצ'ה) היימן:
אני ממשיך לשיר.
סדרה ב':
 #סשה ארגוב  -דינה דינה ברזילי
 #אביהו מדינה – שבחי ירושלים.
 #יאיר רוזנבלום  -מחורצים ענפי
הזית.
 #נעמי שמר  -לקום מחר בבוקר עם
שיר חדש בלב.
 #מתי כספי  -כמה שירים כבר אפשר
להמציא בכלל.
* השתתפות בכל סדרה מזכה ב–15
שעות צבירה לגמול השתלמות (ללא
ציון) ,בכפוף לאישור משרד החינוך.

117

הד הגן

הד הגן

תשע"ב א'

תשע"ב א'

מתאמת :עבריה וינריב ,טל' ,03-6922909/971/911 :ימי שני ורביעי.15:00-8:00 ,

חוגי תרבות לשנת תשע"ב
לאור ההצלחה בשנים קודמות אנו ממשיכים להפעיל חוגי תרבות לרווחת ציבור
עובדי ההוראה ,חברי הסתדרות המורים ובני ביתם.
אנו מקפידים על איכות התוכן של החוגים ובוחרים מרצים מעולים.
המשתתפים נהנים ורוכשים ידע רב.

חוג אמנות  -התנ"ך בראי של
אמנות המערב והאמנות הישראלית
התנ"ך הינו מקור השראה לציירים
ולפסלים באמנות המערב בכלל
ובאמנות הישראלית בפרט.
בחוג זה נבחן יצירות אמנות על
נושאים תנכיים ,בליווי מצגות.
שתי סדרות ,בכל סדרה חמש
הרצאות מפי חנה ארבל ,בימי ב',
בשעות  ,21:30-19:00בבית הסתדרות
המורים ,רח' בן–סרוק  ,8תל–אביב.
סדרה א':
 - 31.10.11 #בריאת העולם
בתיאורי אמנים.
 - 21.11.11 #הזוג הראשון  -אדם
וחוה באמנות הציור והפיסול.
 - 12.12.11 #זוגיות בתנ"ך בעיני
אמנים.
 - 16.1.12 #עקידת יצחק באמנות
הציור והפיסול.
 - 30.1.12 #תאורי נח והמבול באמנות.
סדרה ב':
 20.2.12יחסי משפחה בתנ"ך ,בראי
האמנות.
 - 19.3.12 #משה  -המנהיג והנביא
באמנות הכללית והישראלית.
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 - 30.4.12 #האשה התנכי"ת באמנות
הציור.
 - 21.5.12 #דויד בתיאור אמנים.
 - 18.6.12 #העלאה ,השגבה ומראות
אלוהים באמנות.
* השתתפות בכל סדרה מזכה ב–15
שעות צבירה לגמול השתלמות( ,ללא
ציון) בכפוף לאישור משרד החינוך.
מחיר מנוי לשתי סדרות  250 -ש"ח,
לסדרה אחת  150 -ש"ח.
* החוג ייפתח אם יירשמו לפחות
 50משתתפים.
חוג קולנוע איכותי
שתי סדרות ,בכל סדרה חמישה
סרטים חדשים  +חמש הרצאות
מפי נסים דיין ,בימי א' ,בשעות
 ,19:30-17:00בקולנוע לב ,1
לב דיזנגוף ,תל-אביב (חניה  8 -ש"ח
לשלוש שעות בחניון התחתון).
סדרה א':
,1.1.12 ,4.12.11 ,27.11.11 ,6.11.11
.22.1.12
סדרה ב':
,22.4.12 ,25.3.12 ,4.3.12 ,12.2.12
.13.5.12

* השתתפות בסדרה מזכה ב– 15שעות
צבירה לגמול השתלמות( ,ללא ציון),
בכפוף לאישור משרד החינוך.
מחיר מנוי לשתי סדרות  240 -ש"ח,
לסדרה אחת  150 -ש"ח.
* החוג ייפתח אם יירשמו לפחות 300
משתתפים.
* שמות הסרטים יפורסמו בקרוב.
חוג הצגות מייצגות
שבעה מפגשים ,בכל מפגש הצגה
והרצאה ,בימי ג',22:30-19:15 ,
במרכז "דוהל" ,שכונת התקווה,
 ₪רח' התקווה  ,76תל-אביב.
המרצים :ד"ר דרור הררי וד"ר נפתלי
שם-טוב.
שמות ההצגות:
" - 22.11.11 #מכולת"  -בית לסין
והקאמרי.
" 6.12.11 #מוריס שימל" ,הבימה.
" 17.1.12 #סוף טוב" ,הקאמרי.
" 14.2.12 #אמא מאוהבת" ,בית
לסין.
" 13.3.12 #כי בנו בחרת" ,הבימה
" 1.5.12 #האריסטוקרטים",
הקאמרי.
" 12.6.12 #רוחלה מתחתנת" ,בית לסין.
* המחיר יפורסם בקרוב.
* ייתכנו שינויים בתכנית.
* השתתפות בחוג מזכה ב– 21שעות
צבירה לגמול השתלמות( ,ללא ציון)
בכפוף לאישור משרד החינוך.
* רכישת מנוי במוקד הסתדרות
המורים ,טל'*2344 :
* הטבה מיוחדת :בין המנויים

יוגרלו  10כרטיסים להצגה נוספת
מהרפרטואר של מרכז דוהל.
תולדות הזמר העברי -
איך שיר נולד
שתי סדרות בכל סדרה  5מפגשים
בהנחיית שמוליק צבי  -חוקר ואספן
זמר עברי ,בליווי שקופיות ,סרטי
וידאו וקלטות.
בימי ג' בשעות  21:30-19:00בבית
הסתדרות המורים ,בן סרוק  ,8ת"א.
סדרה א':
 - 25.10.11 #משה ולינסקי:
תמיד כלניות תפרחנה.
 - 8.11.11 #יהודה פוליקר:
הצל שלי ואני.
 - 13.12.11 #דוד זהבי:
ראשונים תמיד אנחנו.
 - 3.1.12 #נורית הירש:
ללכת שבי אחרייך.
 - 31.1.12 #נחום (נחצ'ה) היימן:
אני ממשיך לשיר.
סדרה ב':
 #סשה ארגוב  -דינה דינה ברזילי
 #אביהו מדינה – שבחי ירושלים.
 #יאיר רוזנבלום  -מחורצים ענפי
הזית.
 #נעמי שמר  -לקום מחר בבוקר עם
שיר חדש בלב.
 #מתי כספי  -כמה שירים כבר אפשר
להמציא בכלל.
* השתתפות בכל סדרה מזכה ב–15
שעות צבירה לגמול השתלמות (ללא
ציון) ,בכפוף לאישור משרד החינוך.
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מחיר מנוי :ל– 2סדרות  250 -ש"ח,
לסדרה אחת  150 -ש"ח.
* החוג יפתח אם ירשמו לפחות 40
משתתפים.
חוג מוסיקה
הנושא :שוברט ,קסם המנגינות.
שוברט מגשר בין שתי תקופות -
הקלאסית והרומנטית.
תשע הרצאות מפי המוסיקאית
סמדר כרמי גיברמן ,בליווי נגינה,
השמעת קלטות ,וסרטי וידאו ,בימי ד'
בשעות  ,21:00-18:30בבית הסתדרות
המורים ,בן–סרוק  ,8תל–אביב.
 #הקלסיקה והרומנטיקה ביצירתו
של שוברט.
 #השיר והמוסיקה הקאמרית.
 #השמחה והעצב בצליליו של שוברט.
 #מחזור השירים" :מסע חורף".
 #מאבק החיים והמוות :רביעיית
העלמה והמוות שירים.
 #צלילים להתעלות הנפש :החמישיה
לכלי קשת.
 #תפילה דתית .סטאבת מאטר,
תהילים כ"ג והמיסות .6 ,2
 #השירים המרגשים" :שירת הברבור"
והסימפוניות המוקדמות.
 #היופי הנצחי :הסימפוניה הבלתי
גמורה ,והתשיעית.
* יתכנו שינויים בסדר היצירות.
השתתפות בחוג מזכה ב 27 -שעות
צבירה לגמול השתלמות( ,ללא ציון)
בכפוף לאישור משרד החינוך.
מחיר מנוי 225 :ש"ח.
* החוג ייפתח אם ירשמו לפחות 50
משתתפים.
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אבולוציה וגנטיקה ,תיאוריה ומעשה
 10הרצאות מפי פרופ' ידידיה גפני,
בימי ג' ,בשעות ,20:30-19:00
בבית הסתדרות המורים ,רח' בן–
סרוק  ,8תל-אביב.
 #הנדסה גנטית ברפואה ובחקלאות.
 #ויטמינים בבריאות ובחולי.
 - 10.1.12 #כולסטרול ,הטוב הרע,
והמכוער.
 #שינה  -מהי?
 #אלצהיימר ,פרקינסון והנטינגטרון,
מי נותן את הטון.
 - 6.3.12 #זיהוי פלילי בעידן ה–.D.N.A
 #כרומוזומי המין :מהו ייחודם?
 #מוצא האדם  -דע מאין באת.
 #אאוגניקה  -השבחת הגזע האנושי.
 - 19.6.12 #הראש היהודי ממציא לנו
פטנטים.
ההשתתפות בחוג מזכה ב– 20שעות
צבירה לגמול השתלמות (ללא ציון),
בכפוף לאישור משרד החינוך.
מחיר מנוי :ל– 10הרצאות  250 -ש"ח.
* החוג יפתח אם ירשמו לפחות 50
משתתפים.
פרקים נבחרים בטרם היות הציונות
ובראשיתה  -אנשים ,חלומות
מעשים
שתי סדרות בכל סדרה  5הרצאות
מפי ד"ר ענת גואטה.
בימי ב' ,בשעות 21:30-19:00
בבית הסתדרות המורים ,רח' בן–
סרוק  ,8תל-אביב.
סדרה א':
 #אררט  -נוח עמנואל מיסד מדינה
יהודית בצפון אמריקה.

 #מהיינה ועד הס  -יהודים משתלבים
מגרמניה רוצים הביתה.
 #היצירה הספרותית – העברית
במאה ה–.19
 #ביאליק וחוג אודיסה.
 #אליעזר וחמדה בן–יהודה "אבירי
השפה העברית".
סדרה ב':
 #שבע המופלאות ,המושבות
החקלאיות הראשונות בעלייה
הראשונה.
 #הרצל  -הוזה או חוזה.
 #מדגניה ועד תל–אביב ,אנשי העליה
השנייה ותהליך התישבותם בארץ.
 #הכתיבה הנשית העברית בראשית
היישוב :א .רק פרוזה.
 " - 11.6.12ב .מי העיזה והחריזה?
השתתפות בכל סדרה מזכה ב–15
שעות צבירה לגמול השתלמות (ללא
ציון) ,בכפוף לאישור משרד החינוך.
מחיר מנוי :ל– 2סדרות  250 -ש"ח,
לסדרה אחת  150 -ש"ח.
החוג יפתח אם ירשמו לפחות 50
משתתפים.
המשפט הישראלי  -פסקי דין
שגרמו לשינויים מהותיים
החוג מתמקד בפסקי דין חשובים
ועקרונייים מהשנים האחרונות,
שמעלים שאלות עקרוניות חשובות
או בעיות מוסריות קשות ,עימן בית
המשפט היה צריך להתמודד.
* שתי סדרות בכל סדרה  5הרצאות
מפי ד"ר אורלי רוט ,בימי ב' ,בשעות
.21:30-19:00
* בבית הסתדרות המורים ,רח' בן–

סרוק  ,8תל–אביב.
סדרה א':
" - 7.11.11 #כל השונים שווים":
על הזכות לשויון ,על הפליה והפלייה
מתקנת.
 - 28.11.11 #פקודה בלתי חוקית
וחובת אי הציות לחוק.
 - 19.12.11 #פגיעה בפורץ :הריגה או
הגנה מקצועית ?
 - 9.1.12 #רצח רבין :הקו הדק שבין
חוק ומוסר.
" - 6.2.12 #משפט שלמה" :המלחמה
על תינוק המריבה.
סדרה ב':
 - 27.2.12 #החוק למניעת הטרדה
מינית.
 - 26.3.12 #עיוות דין ,מניפולציות
בחקירה ומשפטים חוזרים במשפט
הישראלי.
 - 7.5.12 #חופש הביטוי מול פגיעה
ברגשות הציבור.
 - 28.5.12 #צוואה ביולוגית והמתת
חסד.
 - 4.6.12 #כבוד האדם  -המהפכה
החוקתית בישראל.
* השתתפות בכל סדרה מזכה ב–15
שעות צבירה לגמול השתלמות (ללא
ציון) ,בכפוף לאישור משרד החינוך.
מחיר מנוי :ל– 2סדרות  250 -ש"ח,
לסדרה אחת  150 -ש"ח.
החוג יפתח אם ירשמו לפחות  50מש
תתפים.
להרשמה ולפרטים נוספים לפנות אל
עבריה וינריב ,טל' ,03-971/6922909
ימי שני ורביעי.15:00–8:00 ,
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מחיר מנוי :ל– 2סדרות  250 -ש"ח,
לסדרה אחת  150 -ש"ח.
* החוג יפתח אם ירשמו לפחות 40
משתתפים.
חוג מוסיקה
הנושא :שוברט ,קסם המנגינות.
שוברט מגשר בין שתי תקופות -
הקלאסית והרומנטית.
תשע הרצאות מפי המוסיקאית
סמדר כרמי גיברמן ,בליווי נגינה,
השמעת קלטות ,וסרטי וידאו ,בימי ד'
בשעות  ,21:00-18:30בבית הסתדרות
המורים ,בן–סרוק  ,8תל–אביב.
 #הקלסיקה והרומנטיקה ביצירתו
של שוברט.
 #השיר והמוסיקה הקאמרית.
 #השמחה והעצב בצליליו של שוברט.
 #מחזור השירים" :מסע חורף".
 #מאבק החיים והמוות :רביעיית
העלמה והמוות שירים.
 #צלילים להתעלות הנפש :החמישיה
לכלי קשת.
 #תפילה דתית .סטאבת מאטר,
תהילים כ"ג והמיסות .6 ,2
 #השירים המרגשים" :שירת הברבור"
והסימפוניות המוקדמות.
 #היופי הנצחי :הסימפוניה הבלתי
גמורה ,והתשיעית.
* יתכנו שינויים בסדר היצירות.
השתתפות בחוג מזכה ב 27 -שעות
צבירה לגמול השתלמות( ,ללא ציון)
בכפוף לאישור משרד החינוך.
מחיר מנוי 225 :ש"ח.
* החוג ייפתח אם ירשמו לפחות 50
משתתפים.

118

אבולוציה וגנטיקה ,תיאוריה ומעשה
 10הרצאות מפי פרופ' ידידיה גפני,
בימי ג' ,בשעות ,20:30-19:00
בבית הסתדרות המורים ,רח' בן–
סרוק  ,8תל-אביב.
 #הנדסה גנטית ברפואה ובחקלאות.
 #ויטמינים בבריאות ובחולי.
 - 10.1.12 #כולסטרול ,הטוב הרע,
והמכוער.
 #שינה  -מהי?
 #אלצהיימר ,פרקינסון והנטינגטרון,
מי נותן את הטון.
 - 6.3.12 #זיהוי פלילי בעידן ה–.D.N.A
 #כרומוזומי המין :מהו ייחודם?
 #מוצא האדם  -דע מאין באת.
 #אאוגניקה  -השבחת הגזע האנושי.
 - 19.6.12 #הראש היהודי ממציא לנו
פטנטים.
ההשתתפות בחוג מזכה ב– 20שעות
צבירה לגמול השתלמות (ללא ציון),
בכפוף לאישור משרד החינוך.
מחיר מנוי :ל– 10הרצאות  250 -ש"ח.
* החוג יפתח אם ירשמו לפחות 50
משתתפים.
פרקים נבחרים בטרם היות הציונות
ובראשיתה  -אנשים ,חלומות
מעשים
שתי סדרות בכל סדרה  5הרצאות
מפי ד"ר ענת גואטה.
בימי ב' ,בשעות 21:30-19:00
בבית הסתדרות המורים ,רח' בן–
סרוק  ,8תל-אביב.
סדרה א':
 #אררט  -נוח עמנואל מיסד מדינה
יהודית בצפון אמריקה.

 #מהיינה ועד הס  -יהודים משתלבים
מגרמניה רוצים הביתה.
 #היצירה הספרותית – העברית
במאה ה–.19
 #ביאליק וחוג אודיסה.
 #אליעזר וחמדה בן–יהודה "אבירי
השפה העברית".
סדרה ב':
 #שבע המופלאות ,המושבות
החקלאיות הראשונות בעלייה
הראשונה.
 #הרצל  -הוזה או חוזה.
 #מדגניה ועד תל–אביב ,אנשי העליה
השנייה ותהליך התישבותם בארץ.
 #הכתיבה הנשית העברית בראשית
היישוב :א .רק פרוזה.
 " - 11.6.12ב .מי העיזה והחריזה?
השתתפות בכל סדרה מזכה ב–15
שעות צבירה לגמול השתלמות (ללא
ציון) ,בכפוף לאישור משרד החינוך.
מחיר מנוי :ל– 2סדרות  250 -ש"ח,
לסדרה אחת  150 -ש"ח.
החוג יפתח אם ירשמו לפחות 50
משתתפים.
המשפט הישראלי  -פסקי דין
שגרמו לשינויים מהותיים
החוג מתמקד בפסקי דין חשובים
ועקרונייים מהשנים האחרונות,
שמעלים שאלות עקרוניות חשובות
או בעיות מוסריות קשות ,עימן בית
המשפט היה צריך להתמודד.
* שתי סדרות בכל סדרה  5הרצאות
מפי ד"ר אורלי רוט ,בימי ב' ,בשעות
.21:30-19:00
* בבית הסתדרות המורים ,רח' בן–

סרוק  ,8תל–אביב.
סדרה א':
" - 7.11.11 #כל השונים שווים":
על הזכות לשויון ,על הפליה והפלייה
מתקנת.
 - 28.11.11 #פקודה בלתי חוקית
וחובת אי הציות לחוק.
 - 19.12.11 #פגיעה בפורץ :הריגה או
הגנה מקצועית ?
 - 9.1.12 #רצח רבין :הקו הדק שבין
חוק ומוסר.
" - 6.2.12 #משפט שלמה" :המלחמה
על תינוק המריבה.
סדרה ב':
 - 27.2.12 #החוק למניעת הטרדה
מינית.
 - 26.3.12 #עיוות דין ,מניפולציות
בחקירה ומשפטים חוזרים במשפט
הישראלי.
 - 7.5.12 #חופש הביטוי מול פגיעה
ברגשות הציבור.
 - 28.5.12 #צוואה ביולוגית והמתת
חסד.
 - 4.6.12 #כבוד האדם  -המהפכה
החוקתית בישראל.
* השתתפות בכל סדרה מזכה ב–15
שעות צבירה לגמול השתלמות (ללא
ציון) ,בכפוף לאישור משרד החינוך.
מחיר מנוי :ל– 2סדרות  250 -ש"ח,
לסדרה אחת  150 -ש"ח.
החוג יפתח אם ירשמו לפחות  50מש
תתפים.
להרשמה ולפרטים נוספים לפנות אל
עבריה וינריב ,טל' ,03-971/6922909
ימי שני ורביעי.15:00–8:00 ,
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10 Holidays and Celebration - Over the Jewish-Israeli Path of Time Dr. Dorit Gad
14 The Fall Holy Days Dr. Dorit Gad
22 Hanuka Dr. Dorit Gad
28 Passover Dr. Dorit Gad
34 Shavuot Dr. Dorit Gad
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