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ָיֹּבר לֹו ָהָאָדם?  ָרה ֶשׁ  ֵאיזֹוִהי ֶדֶרְך ְיָשׁ
ּה ְוִתְפֶאֶרת לֹו ִמן ָהָאָדם. ִהיא ִתְפֶאֶרת ְלעֹוָשׂ ל ֶשׁ ָכּ
מדברי ר' יהודה הנשיא, משנה, מסכת אבות, ב, א

ל ִלְהיֹות ִאיׁש. ֵדּ ַתּ ים ִהְשׁ ... ּוְבָמקֹום ֶׁשֵאין ֲאָנִשׁ
מסכת אבות, ב, ו

ֵני-ָאָדם.  ף הּוא ִלְהיֹות ּבְ ּתָ ׁשֻ ִוים ְוִיעּוָדם ַהּמְ ֵני ָהָאָדם  ׁשָ ל ּבְ ַבע  ּכָ ַטר ַהּטֶ ִמׁשְ ּבְ
ׁשּוִרים ּבֹו ...  ים ַהּקְ ְפִקיִדים ַהֶחְבָרִתּיִ ם ֶאת ַהּתַ ֲהָלָכה ּגַ ַמּלֵא ּכַ ּיְ ְך ִלְקַראת ִיעּוד ֶזה, סֹופֹו ׁשֶ ֻחּנַ ִמי ׁשֶ

ים,  ים. ַהַחּיִ ּיִ ים ֱאנֹוׁשִ ַבע ְלַחּיִ ִכיִנים ֲעבּורֹו הֹוָריו, קֹוְראֹו ַהּטֶ ּמְ עּוד ׁשֶ ֹקֶדם ַלּיִ
ָאָדם ָצִריְך ִלְהיֹות  ... ל ׁשֶ דֹו ... הּוא ִיְהֶיה, קֹוֵדם ַלּכֹל, ָאָדם. ּכָ ְרצֹוִני ְלַלּמְ ּבִ ָלאָכה ׁשֶ זֹוִהי ַהּמְ

ז'אן-ז´ק רוסו, מתוך: "אמיל או 'על החינוך'"
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פתח-דבר
מורים ותלמידים יקרים,

בידיכם ספר הלימוד "ִלְהיֹות ָאָדם" – ערכי חיים על פרשת דרכים. שם הספר מבטא את הדגש המושם 
בו על ערכים כלל-אנושיים, על פי תוכנית הלימודים בתרבות יהודית-ישראלית. הערכים במוקד הספר 
הם: החיים כשלעצמם, ִׁשוויון, שֹונּות, ְּכבוד האדם, ֵחירּות ואחריות. )עוד על מקורותיו של שם הספר 

תוכלו לקרוא באחרית-דבר.(

כפי שעולה מכותרת המשנה של הספר, אנו מבקשים ללוות אתכם, תלמידים, בשלב שבו דרכים רבות 
נפתחות בפניכם במסע החיים. הספר מכוון לפרשת הדרכים שאתם נמצאים בה, על סף המעבר לחטיבה 
העליונה. בשלב זה מוטלת עליכם אחריות רבה יותר בכל הנוגע לחייכם. עליכם לקבל החלטות ולקבוע 

סדרי עדיפויות בתחום הלימוד וכן במישור האישי, המוסרי והחברתי.

מכאן מתבהרת המובאה מן המשנה במסכת אבות, המצוטטת בראש הספר, שהיא בבחינת רעיון מנחה 
לספר כולו: "ֵאיזֹוִהי ֶדֶרְך ְיָשָׁרה ֶשָּׁיבֹר לֹו ָהָאָדם? ָּכל ֶשִׁהיא ִתְפֶאֶרת ְלעֹוָשּׂה ְוִתְפֶאֶרת לֹו ִמן ָהָאָדם." )אבות, 
ב, א( בדבריו אלו ר' יהודה הנשיא בוחר בדימוי ה'דרך' לתיאור מסע חייו של האדם, מסע שראוי להיות 
חיפוש אחרי 'דרך ישרה' – כלומר דרך טובה וראויה מבחינה מוסרית. במילים "ֶשָּׁיֹבר לֹו ָהָאָדם" מודגש 
היסוד הפעיל והמתמשך שבדרך, אשר איננה סלולה מראש; לכל אורך חייו על האדם לבחור, לבחון 
וְלַזֵּקק את סולם הערכים שלו ואת דרכו. מוצעים שני היבטים לַיׁשרּוָתה של הדרך: הדרך טובה ונאה 

)'תפארת' = יופי, טוב( הן בעיני האדם עצמו, היא מפארת ומטיבה את חייו, והן בעיני בני אדם אחרים. 

הספר מבוסס על דיוני דילמה ככלי לחידוד החשיבה והרגישות המוסרית, לפיתוח כישורי טיעון, לקביעת 
סולם ערכים אישי וחברתי ולבחירה מושכלת בתחומי חיים שונים. "דילמה" ו"ערכים" הם מושגי מפתח 
המוצגים בפרק המבוא כבסיס לכל המשך הלימוד. "להיות אדם", אם כך, איננו רק בגדר נתון ביולוגי, 

זוהי קריאה, משימה ואתגר המוטלים עלינו לכל אורך מסע החיים, ברוח הצו המקראי "ּוָבַחְרָּת ַּבַחִּיים".

מבחינה אוריינית, הספר מפגיש את התלמידים עם תחום הדעת מחשבת ישראל בזיקה לתורה שבעל-
פה ולמגוון תחומי דעת נוספים כגון: תנ"ך, ספרות, אומנות, היסטוריה, פסיכולוגיה, חוק ומשפט, פילוסופיה 
כללית ועוד. יצירות האומנות והחומר החזותי העשיר אשר מלווים את המקורות הכתובים הם חלק בלתי 
נפרד מחומר הלימוד, ואפשר להתייחס אליהם ולעיין בהם לא רק בזיקתם למקורות הכתובים, אלא גם 

כמקורות בפני עצמם. 

נקודת המוצא של הספר היא הִמשָנה ממסכת סנהדרין "לפיכך נברא האדם יחידי ...", וממנה נמשך 
מסע בירור של ערכי יסוד העולים ממנה והמשתקפים בה – אם במפורש אם במובלע. במסע זה תיחשפו 
למקורות ולזרמים רעיוניים וחברתיים-פוליטיים אשר העלו על נס ערכי יסוד אלה החל במקורות קדומים, 

יהודיים ואחרים, ועד להוגים ומתקני-עולם בני אומות ואמונות שונות בתקופתנו אנו.

התכנים המגוונים המוצגים בפרקי הספר הם בבחינת תחנות וציוני דרך במסע האנושי למימוש האידיאל  
"להיות אדם". אנו מקווים שאלה יסייעו בידיכם במסע האישי של כל אחת ואחד מכם – בתהליך הבחירה 

ובעשייה – לקראת עיצוב חיים, חברה ועולם טובים יותר.

 אנו מאחלים לכם לימוד מעניין ומשמעותי!
צוות הפיתוח
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