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לוקחת אחריותאני     

 | זהירות! לחץ חברתי
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 רציונאל| 

ניסיון להמיר  ברעיון הקמת המדינה נעשה

ישראל בסממנים -את ערכי הנצח של עם

לאומיים, וליצור את ה'ישראלי' במקום 

. אך, בית ישראל' ככל העמים' –ה'יהודי' 

הסממנים האלה אינם נותנים מענה כמובן, 

לכן רבים לצרכיה של הנשמה היהודית, ו

, תוהים מתחבטים בשאלת זהותם

עומדת הזאת הסתירה הפנימית ומבולבלים. 

ש כל העימותים שמעכירים את בשור

היא הציר הפנימי שסביבו  ,האווירה

מתנהלות המחלוקות הגדולות בסוגיות דת 

ומדינה, וגם הוויכוח המתמיד על גבולות 

 . עם ישראל לאויביהארץ והוויתורים 

מעות היותו יהודי, מבין גם מי שמבין את מש

, מק שנאתם של אויבי ישראל כלפיואת עו

מבין את המשמעות הגורלית של חוק מיהו 

האמיתי של 'הדת'  יהודי, מבין את מקומה

אך בעיקר, מבין שעליו לקום ביחס ל'מדינה'. 

ולעשות! ולהוסיף עוד ועוד יהודים המכירים 

בזהותם הייחודית, מעמיקים בה, וחוזרים 

 רשם האמיתי.לשו

 

 מטרות השיעור| 

התפיסה ביחס למקומה של יגלו את < התל' 

 מדינה מאז הקמתה.ב הדת

על ההבדל התהומי שבין < התל' יעמדו 

 'ישראלי' ל'יהודי'.

התל' יסיקו שהקריאה 'ככל העמים בית < 

 ישראל' מוטעית מיסודה.

התלמידים יעמדו על ההשלכות של < 

  .תפיסה זו בכל התחומים

עמדת -עמדתםינסחו בבהירות את  התל'< 

 לשאלות סביב היהודיות והמדיניות.התורה 

גלות את < התל' יצאו מחוזקים בהחלטה ל

הפיץ ל -הייחודיות של העם היהודי בארצו 

האמיתית -ולחזק את הזהות היהודית

 בסביבתם.

 

 

        

                           

                   

                                  
  

 ארץ מיוחדת לעם מיוחד
 

 השיעור >>>>מבנה 
 

 מעבר לשעת שיעור אחת.מעט הפעילות דורשת 

 דק'  15   / מליאהאחתשאלה  –סוגיות רבות  פתיחה:

 דק'    5                 / מליאהדמות הישראלי :1פעילות 

 דק'     8      / זוגות, מליאה זהות מבולבלת :2פעילות 

 דק'  20           / זוגותמגבשים זהות יהודית :3פעילות 

 דק'     7  / מליאהארץ מיוחדת לעם מיוחד :4פעילות 

 דק'         5/ מליאה!תשובה אחת –שאלה אחת  סיום:

 

  לריבוע אחד גדול במרכז, סביבו תתיישבנה הבנות. י לסדר את שולחנות הכיתהרצו הערה:
 
 

 מהלך הפעילות<<<< 
 

   דק'      15           / מליאה סוגיות רבות, שאלה אחת: הפתיח| 

/ כמה וכמה סוגיות מרכזיות שהעסיקו (, המציג1'פותחת' את העיתון )נספח המורה 

מיהו יהודי, שמירת הכשרות  מסירת שטחים, שמירת השבת, :נהאת המדי מעסיקים

עמדות שונות בכל  ,(2)נספח  השתייצגנה, בהכוונתהמורה בוחרת שתי נציגות   ועוד.

  אחת מהסוגיות.
 

  | שאלות לדיון

 האומנם?יש ביננו המון חילוקי דעות,  מגוונת < כחברה ישראלית 

 ?1< מה המשותף לכל העמדות שהציגה נציגה  

 ? 2< מה המשותף לכל העמדות שהציגה נציגה  

 הייתן נותנות < כיצד נוכל להגדיר את ההבדל המהותי ביניהם? איזו כותרת  

 )דמוקרטיה מול יהדות, ישראלי מול יהודי(דעות?  לכל 'קבוצת'

היחס את , כל אחת לעצמה, ציירנהעיגולים: אדם, יהודי וישראלי. 3נצייר  <

 אחד ליד השני? בתוך? משיק? -אלוהנכון בין עיגולים 
 

אנחנו רגילים לפרשות מסעירות והמון חילוקי דעות בשל החברה  :ביניים סיכום

כי אם שאלה אחת החוזרת על  המגוונת שלנו. אך לאמיתו של דבר אין אלו סוגיות רבות

 –מהו אופייה של המדינה? מדינה דמוקרטית  –כל פעם תחת מסווה אחר עצמה 

כל קבוצה רואה את היחסים בין להלכה. המותאמת  –ישראלית, או מדינה יהודית 

 היחס לערכים וכו' ,הפעולות ותהאדם/ היהודי/ הישראלי, בצורה שונה ומזה נגזר
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מבנה השיעור >>>>>>>

הפעילות דורשת מעט מעבר לשעת לימוד אחת

פתיחה: סוגיות רבות - שאלה אחת/ מליאה   15 דק'

פעילות 1: דמות הישראלי/ מליאה    5  דק'

פעילות 2: זהות מבולבלת/ זוגות, מליאה    8  דק'

פעילות 3: מגבשים זהות יהודית/ זוגות   20 דק'

פעילות 4: ארץ מיוחדת לעם מיוחד/ מליאה    7  דק'

סיום: שאלה אחת - תשובה אחת!/ מליאה    5  דק'
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לוקחת אחריותאני     

 | זהירות! לחץ חברתי

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 | הגדרה דידקטית

 !חדת לעם מיוחדוארץ מי

 

 הרחבת ההגדרה הדידקטית| 

משאת נפשם  - ארץ הקודשארץ מיוחדת 

מחייבת הנהגה , מאז ומתמיד של יהודים

 שאיננו 'ככל הגויים' עם מיוחד מתאימה של

אלא בלבד נוי על סמלים לאומיים ב אינו -

 תורה ומצוות. , ערכים, העל נשמ

 בארץ המיוחדתבהעדר הנהגה כזו פוגעים 

נסיגות, וויתורים, חוקים אנטי יהודיים, 

המדרדר לחוסר  עם המיוחדבוכמובן 

 כמעט... 'ככל הגויים'. מוסריות, נהנתנות,

 

 

 י'כיתה 
 אני לוקחת אחריות
 

 דק'  5                    / מליאה דמות הישראלי :1פעילות | 

כאב על 'גירוש המלך ( המדבר ב3המורה מחלקת וקוראת את מכתבו של הרבי )נספח 

 נהגה המעוותת שקמה במדינה.מארמונו' כמשל לה

  

 | שאלות לדיון

 < מהו הנמשל? 

 ללא 'באור ה',  –)תנועת ביל"ו  ?ירועי העבר/ ההווה המספרים זאת< דוגמאות לא 

 פרשת ילדי טהרן, 'כוחי ועוצם ידי', כפיית לימודי הליב"ה גם בחרדי....(

 ...('נאמן למולדת'קים במדינה? מיהו 'היהודי'? )ישראלי, < איזו דמות רצו לה  

 

במקום היהודי , דגל, שפה, שטחניסתה ליצור את הישראלי הנאמן לנה המדי סיכום ביניים:

 תורה. אך, האם זה עובד? האם זה אפשרי?האמיתי והמסורתי בהתאם ל

 

 דק'  8                    / מליאה זהות מבולבלת :2פעילות | 

 למדור 'עצות'. ה, ומגיע(1)נספח  מוקרןהמורה 'מדפדפת' בעיתון ש

הישראליות איננה תחליף ליהדות. בואו נראה לאיזה בלבול נקלע יהודי שאינו שומר תורה 

 ומצוות.

ומובילה למציאת המשותף לכל  –המורה קוראת חלק מהשאלות המוצגות ב'מדור' 

ההתייחסות היא  של בלבול זה התוצאה הישירה חוסר הבנת הזהות היהודית. –השאלות 

כמו נסיגות וויתורים, נגיסה בערכים  ,ות מהותיות בהן פתחנו את השיעורהמעוותת לסוגי

  , שבת, ירידה במוסריות, נהנתנות ועוד.'מיהו יהודי' –היסודיים של התורה 

 

 דק'  20                 / זוגות, מליאהת יהודיתמגבשים זהו :3פעילות | 

 . (4)נספח  כל זוג בנות מקבל שאלה אחת מתוך המדור

 מספר פעמים, כך שעל אותה שאלה יעבדו כמה זוגות. 4יש לצלם את נספח  הערה:

 

, המורה מפזרת על השולחן שבמרכז הכיתה מאמרי מערכת מתוך עיתון שיחת השבוע

וא את . הבנות מתבקשות לקר(5 )נספח שנכתבו סביב יום העצמאות לאורך השנים

 המאמרים, ולנסח בעצמן תשובה לשאלה שבידיהן. 

 .תקראנה הבנות תשובות נבחרות במליאה

 

 בואו נראה כיצד מתייחס הרבי לסוגיות אלו... היגד מקשר:

 דק'  5                   עם מיוחד בארץ מיוחדת/ מליאה :4פעילות | 

השר רחבעם זאבי עובר אצל הרבי  בוידאו נראה( 6מקרינה וידאו של הרבי )נספח המורה 

שטרם נעשה, עונה הרבי שיש להוסיף דולרים. לשאלתו מה נדרש להוסיף בארץ  בחלוקת

 בהנהגה נכונה על פי התורה.

 

 

 '                                                      יכיתה                                                                             
לוקחת אחריותאני     

 | זהירות! לחץ חברתי

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 | הגדרה דידקטית

 !חדת לעם מיוחדוארץ מי

 

 הרחבת ההגדרה הדידקטית| 

משאת נפשם  - ארץ הקודשארץ מיוחדת 

מחייבת הנהגה , מאז ומתמיד של יהודים

 שאיננו 'ככל הגויים' עם מיוחד מתאימה של

אלא בלבד נוי על סמלים לאומיים ב אינו -

 תורה ומצוות. , ערכים, העל נשמ

 בארץ המיוחדתבהעדר הנהגה כזו פוגעים 

נסיגות, וויתורים, חוקים אנטי יהודיים, 

המדרדר לחוסר  עם המיוחדבוכמובן 

 כמעט... 'ככל הגויים'. מוסריות, נהנתנות,

 

 

 י'כיתה 
 אני לוקחת אחריות
 

 דק'  5                    / מליאה דמות הישראלי :1פעילות | 

כאב על 'גירוש המלך ( המדבר ב3המורה מחלקת וקוראת את מכתבו של הרבי )נספח 

 נהגה המעוותת שקמה במדינה.מארמונו' כמשל לה

  

 | שאלות לדיון

 < מהו הנמשל? 

 ללא 'באור ה',  –)תנועת ביל"ו  ?ירועי העבר/ ההווה המספרים זאת< דוגמאות לא 

 פרשת ילדי טהרן, 'כוחי ועוצם ידי', כפיית לימודי הליב"ה גם בחרדי....(

 ...('נאמן למולדת'קים במדינה? מיהו 'היהודי'? )ישראלי, < איזו דמות רצו לה  

 

במקום היהודי , דגל, שפה, שטחניסתה ליצור את הישראלי הנאמן לנה המדי סיכום ביניים:

 תורה. אך, האם זה עובד? האם זה אפשרי?האמיתי והמסורתי בהתאם ל

 

 דק'  8                    / מליאה זהות מבולבלת :2פעילות | 

 למדור 'עצות'. ה, ומגיע(1)נספח  מוקרןהמורה 'מדפדפת' בעיתון ש

הישראליות איננה תחליף ליהדות. בואו נראה לאיזה בלבול נקלע יהודי שאינו שומר תורה 

 ומצוות.

ומובילה למציאת המשותף לכל  –המורה קוראת חלק מהשאלות המוצגות ב'מדור' 

ההתייחסות היא  של בלבול זה התוצאה הישירה חוסר הבנת הזהות היהודית. –השאלות 

כמו נסיגות וויתורים, נגיסה בערכים  ,ות מהותיות בהן פתחנו את השיעורהמעוותת לסוגי

  , שבת, ירידה במוסריות, נהנתנות ועוד.'מיהו יהודי' –היסודיים של התורה 

 

 דק'  20                 / זוגות, מליאהת יהודיתמגבשים זהו :3פעילות | 

 . (4)נספח  כל זוג בנות מקבל שאלה אחת מתוך המדור

 מספר פעמים, כך שעל אותה שאלה יעבדו כמה זוגות. 4יש לצלם את נספח  הערה:

 

, המורה מפזרת על השולחן שבמרכז הכיתה מאמרי מערכת מתוך עיתון שיחת השבוע

וא את . הבנות מתבקשות לקר(5 )נספח שנכתבו סביב יום העצמאות לאורך השנים

 המאמרים, ולנסח בעצמן תשובה לשאלה שבידיהן. 

 .תקראנה הבנות תשובות נבחרות במליאה

 

 בואו נראה כיצד מתייחס הרבי לסוגיות אלו... היגד מקשר:

 דק'  5                   עם מיוחד בארץ מיוחדת/ מליאה :4פעילות | 

השר רחבעם זאבי עובר אצל הרבי  בוידאו נראה( 6מקרינה וידאו של הרבי )נספח המורה 

שטרם נעשה, עונה הרבי שיש להוסיף דולרים. לשאלתו מה נדרש להוסיף בארץ  בחלוקת

 בהנהגה נכונה על פי התורה.
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 '                                                      יכיתה                                                                             
לוקחת אחריותאני     

 | זהירות! לחץ חברתי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 | הכנה ואביזרים

 < מחשב ומקרן

לצלם עותק אחד של הנחיות לנציגות < 

 (2)נספח 

( 3את המכתב של הרבי )נספח  < לצלם

 הבנות בכיתה. כמס'

עותקים של שאלות ממדור  4-5< לצלם 

 ולגזור.( 4עצות )נספח 

< להדפיס את מאמרי המערכת מהגליונות 

 (5המצויינים )נספח 

 

 | נספחים

 מצורףקובץ  –מדורים שונים בעיתון . 1

 הנחיות לנציגות. 2

 . מכתב של הרבי3

 . שאלות ממדור עצות4

 ת השבועלגליונות שיח . קישור5

 מצורףקובץ  –. וידאו של הרבי 6

 

יהודי זה ייחודי. יהודי שונה מעם אחר. אין הוא הצרפתי  :(4, 3)של פעילויות  סיכום

ה, התורה, הערכים שעברו מדור הגר בצרפת או אמריקאי הגר באמריקה. יהודי זו הנשמ

לדור. הניסיון למצוא הגדרה 'נורמלית' ליהודי, כמו בעמים אחרים, איננו אפשרי. הדבר 

יש לבטא את היהדות   -ארץ הקודש  –מקבל משנה תוקף כאשר חיים בארץ המיוחדת 

 ולהתנהג כיאה ליהודים.

 

 דק'  5               / מליאהתשובה אחת! –שאלה אחת סיום: | 

 ומגיעה למדור דרושים. (1)נספח  לעלעל 'בעיתון' המוקרן המורה ממשיכה

 שיוכלו להנחיל ערכים יהודיים אמיתיים בסביבתם.יהודים במדור זה מחפשים 

 

 | שאלות לדיון 

 נוכל ללמוד מהשיעור?< אנחנו, ב"ה, מכירות בזהותנו האמיתית. מה אם כן 

 < מהי תשובתנו לשאלה האחת 'המפרידה' בין חלקי העם?

 וגמאות לדרכי יישום....< ד

 

, חסידיותלאור המצב העגום של זהות יהודית, כבנות שומרות תורה ומצוות ו סיכום:

 החבויה בתוכו. –עלינו להוסיף באור, ולגלות לעוד יהודי את זהותו האמיתית, הנשמה 
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 /הנחיות לנציגות – 2/נספח 

 

 דור רביעי בארץ. אינך שומרת תורה ומצוות, –אביבית' -את 'צעירה תל

 –ולדעתך על עם ישראל להיות ככל העמים, וכך גם מדינתו  לעת עתה

 ארץ ישראל צריכה להניף את דגל הדמוקרטיה.

בכל אחת מהסוגיות שיעלו על הפרק הביעי את דעתך, בהתאם להשקפת 

 עולם זו.

 תייחסי לנקודות כמו: ה

 מי יכול להכריע בשאלה כזו? 

 מה מגמת ההכרעה? 

 אילו ערכים מתווים את כיוון ההכרעה?

 

 

 

בת חסידית ויראת שמים. גרה בריכוז חרדי באחד מיישובי הארץ. את 

בהתאם לחינוך שקבלת את מודעת להגדרתו הייחודית של עם ישראל, 

אות שערכי היהדות באים מכירה בקדושתה של ארץ ישראל ורוצה לר

 לידי ביטוי בסוגיות המדיניות.

בכל אחת מהסוגיות שיעלו על הפרק הביעי את דעתך, בהתאם להשקפת 

 עולם זו.

 

 התייחסי לנקודות כמו: 

 מי יכול להכריע בשאלה כזו? 

 מה מגמת ההכרעה? 

 אילו ערכים מתווים את כיוון ההכרעה?
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 א עמ' פה/מהרבי, אג"ק כרך י"מכתב  – 3/נספח 
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 שאלות ממדור עצות/  - 4/נספח 

 יש לצלם מספר פעמים

 

 1שאלה 

, וגם את שירותי הצבאי סיימתי עולההורי. תעודת הבגרות שלי מגאוות  -ד הייתי מצטיינת תמי

ו'לרדת' לאמריקה הגדולה, המדינה  וחה לפני, החלטתי ליישם את חלומיבהצטיינות. עכשיו, כשהדרך פת

י'. הורי לא מבינים את צעדי ומנסים להניא אותי. איך אוכל להסביר להם שאין לי שום קשר פה 'קטנה על

 לארץ הזאת שלהם? 

 תל אביבית, לבנתיים

 

 2שאלה 

יוצאת הרבה  מוקפת בחברות, כבר תקופה ארוכה שאני חשה חוסר השלמה עם עצמי. אני בחורה מקובלת,

אני מצטיינת. אך לא פעם צפה ועולה בי השאלה: במה לבילויים יחד במסעדות, סרטים. גם בבית הספר 

 אני בעצם יהודיה?

 פסיכולוגית? נפשית/יש לי בעיה 

 צעירה מוטרדת מאזור השרון

 

 3שאלה 

חברי לא מבינים מה לא מסתדר לי, אז  מרפה ממני. חות... ומאז לאחיל לי באיזושהי עבודה באזרזה הת

דמוקרטית אני מבין, אבל  –'מדינה יהודית דמוקרטית'  אולי תוכלו לעזור לי. למדנו שהמדינה שלנו היא

 ?כלל במה זה בא לידי ביטוילמה צריך יהודית? וב

 מאזור הצפון תלמיד י"ב

 

 4שאלה 

חד לא כולם עוינים אותנו, אף אלשבת דווקא בארץ.  התעקשו כל כך אני באמת לא מבין מה הסבים שלי 

אני  לא?! סוע לאמריקה.כל כך הרבה אפשר פשוט לנשל הארץ חבל להשקיע  רוצה בקיומנו... בשביל ה'כיף'

 בכל אופן לא מרגיש שום קשר למקום הזה.... 

 אחד מתוסכל

 

 5שאלה 

פוליטית, אך היא נובעת מתסכולי העמוק: הבטיחו לנו שכשנהיה בארץ, במדינה משלנו כמו אולי זו שאלה 

כל העמים נפסיק לעניין את כולם. והיותנו יהודים כבר לא יהווה בעיה. אז מדוע המדינה הקטנה שלנו לא 

 יורדת מסדר היום העולמי????

 מה כולם רוצים מאיתנו?

 ד"ר זמיר 

 

 6שאלה 

את החלוציות שאפיינה את בני דורי. כמה  בות בה עבדנו את אדמות ארץ ישראלההתלהאני עוד זוכר את 

 סבלנו כדי להקים פה מדינה לתפארת. מחלות, עוני, ומה לא?

 תרון?ין של הצעירים ביגיע כפינו. יש פאני חש מאוכזב מול ירידת הדורות, וחוסר העני

 סבא אריה

 קיבוץ לביא
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 השבוע/ מאמרי שיחתקישור ל – 5/נספח 

 

http://www.chabad.org.il/Magazines/Articles.asp?CategoryID=30 

 באתר זה מופיעים כל גליונות שיחת השבוע.

 

 הגליונות הבאים:של מאת הרב מנחם ברוד את ה'עמדה השבועית' יש להדפיס 
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/נספח 6 – קישור לוידאו של הרבי/

https://www.youtube.com/watch?v=fDz0pGxm23k


