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 שבהם אדם מתנערהרגעים  
 זורק מעליו את האחריות

 להרבה... ידועים לכולם, ונפטר ממנה
 ואילו הידיעה לעמוד באחריות
 למרות הכאב ולמרות הלבד

 .למרות הנשיאה באשמה
 זו ידועה למעטים

 והם יודעים
 שדווקא האחריות הזאת
  .היא שעושה טעם לחיים

 ?מתי אני לוקחת ומתי לא, מהי אחריות

החברה בה אני  ? משפחתי? אני אחראית על עצמי
 ?המדינה שלי? העם שלי? חיה

 ?במה זה מתבטא

 אחריותלקחת 



 חריותא
 ,"אנוכי"של " אני"של " אלף"ה

 , מתי וכיצד אני לוקחת אחריות

מתי אני שמה את עצמי במקום 

 "הנני:"של

 

האקדמיה ללשון העברית לפי 

מתי   -"הנה אני"פירושה " הנני"

אני מסוגלת לומר זאת באופן  

 !?שלם

 

קטע  ". אם יש ספק אין ספק"

הרש מתוך אתר כיפה אבינועם 

 .בניוןמצדיע לאמן עמיר 

 http://www.kipa.co.il/tarbut/54016.html 



 .ירושלים, 1979, אברהם אופק, "אותות אור"

 1983, משה גרשוני –הנני 

 1978, מיכאל סגן כהן –הנני 

 ?  "הנני"את היית יוצרת את המילה כיצד 



 ?האמנם" היה לי חבר היה לי אח
  

 אחים במקרא ובמדרשיחסי 

 ?יבואו למלחמה ואתם תשבו פה האחיכם•

 ?על מה דברו קין והבל " ויאמר קין אל הבל אחיו"•

 ?מה אומר המדרש? המחלוקת היתהעל מה 

 ?האם התנהגו כאחים" אחים"מילה מנחה -אחי יוסף•

 יצחק וישמעאל•

 יעקב ועשיו•

 רחל ולאה:אחיות•

 

 



ריותאח  
.  מקומי במשפחה ביחס לאחים למשפחה, יחסי אחים

 .משפחתיות, הורים וילדים

יוסף ואחיו מה עולה  , לימוד קין והבל והמדרשים הנלווים

 .מהטקסט

 "אחים..."מילה מנחה

 .היה לי אח, היה לי חבר: טהרלביורם "

 :יצירה

 .צורות, י כדורים"הדגמת היחסים הפנים משפחתיים ע

 צילום  , ניקולס ניקסון, שנה 36האחיות בראון במשך 



 הא איני מבקש אלא כדי שתהיו  ? מה אני מבקש מכם? כלום חיסרתי לכם, בניי, ה לישראל"אמר להם הקבכך

 ....זה את זה מכבדיןותהיו , זה את זה אוהבין

 ולא החזיר  , אמר לו שלום עליך רבי. לו אדם אחד שהיה מכוער ביותרשנזדמן מעשה ברבי אלעזר בן רבי שמעון

,  איני יודע: אמר לו? כמותךמכוערים שמא כל בני עירך , כמה מכוער אותו האיש, ריקה[: אלעזר' ר]אמר לו . לו

 .....כמה מכוער כלי זה שעשית שעשאניאלא לך ואמור לאומן 

 אך מהר מאד מתפתח לעימות  , המפגש בין ריבועים לעיגולים מתחיל באווירה של יחסי שלום :בסרטון צפיה

 ?אין דרך אחרת, המצב הוא מלחמה או דמיון מוחלטהאם  ...  אלים

הגָּר אתכם ואהבת לו כמוך כי גרים הייתם  ר כאזרח מכם יהיה לכם הג  . לא תונו אתו, וכי יגור אתך גר בארצכם•

 אלהיכם' אני ה, בארץ מצרים



 דרך סיפור על חפץ אישי של אדם אחר" אחר"לחיבור 

 "                         סיפורו"וכתבה את , בת הביאה חפץ הקרוב לליבהכל 

 .מנקודת מבטו של החפץ

 .יצרנו תערוכה של חפצים וסיפורים

 . ללא ידיעה למי שיך החפץבת בחרה חפץ אחר כאשר כל 

 המצורף וניסתה לחוש אותואת הסיפור התלמידה קראה 

 בדגש על התחושות את החפץ מכן לצייר ולאחר , בין המילים

 .שעלו מקריאת הסיפורוהאווירה 

 

   חפץ חיים



יותאחר  

 .האחריות שאני לוקחת בנושא היחסים לאחר, יחס לאחר

, זה שנראה אחרת ממני, זה שחושב אחרת ממני, אחר

 .בעל נכות כזו או אחרת

 .דמותו של אלישע בן אבויה

 .יחס לגר, "הונאת דברים"

 .."לא יבוא עמוני ומואבי "

  עדי נס, צילום, רות ונעמי



 מנהיגותשל דמותן לימוד אחריות דרך 

 : הפקת יום עיון בנושא

 "אסתר מגילת סתרים"

 

 

 אחריות  מגמת אומנות לוקחת

ואנוכי הסתר" "אסתיר פני                             



 לאור דמותן של נשים מנהיגות

 : דבורה

ַלח  שְׁ ינַֹעם -ןב  קְׁרָּא לְׁבָּרָּק ַותִּ ַותִּ ק  ֲאבִּ לִּי מִּ לָּיו ֲהלֹא ַותֹד ש ַנפְׁתָּ ר א  יֱאלֹ' ה הצִּוָּאמ  רָּא ל ל ךְׁ -ה  ַשכְׁתָּ  יִּשְׁ בֹור וְׁלַָּקחְׁתָּ  ר בְׁהַ  ומָּ תָּ

ךָּ  ר  עִּמְׁ ים ֲעש  ית ֲאלָּפִּ לִּי אִּ נ י ַנפְׁתָּ בְׁ בְׁ ש מִּ ל יךָּ   .ןזְֻׁבלונ י ומִּ י א  ַשכְׁתִּ ישֹון -לא  ומָּ רָּא -תא  ַנַחל קִּ יסְׁ יא צְׁבָּ -רשַ סִּ -וְׁא ת רִּכְׁבֹו-וְׁא תן יָּבִּ

יֲהמֹונֹו  יָּד ךָּ ונְַׁתתִּ ר   .הו בְׁ ל  ַויֹאמ  לְׁכִּי -םאִּ יהָּ בָּרָּק א  י וְׁאִּםי עִּמִּ ת  לָּכְׁתִּ לְׁכִּי א לֹ-וְׁהָּ ל ךְׁ לֹי עִּמִּ ת     .א א 

 :אסתר

ע  י ַתֲחרִּישִּ ש ם ַהֲחר  אִּ כִּי  וַ ַהזֹאת ת בָּ מָּ ד ַליְׁהודִּים ַיֲעמֹוח וְַׁהָָּּלָּה ר  יתוְַׁאתְׁ ר קֹום ַאח  מִּ דו  וב  יךְׁ תֹאב  ַע  יומִּ ָאבִּ ת  ם לְׁע  אִּ יֹוד 

ַגַעתְׁ   .תַלַמלְׁכוכָּזֹאת הִּ

ר  רְׁדֳּכָּיא סְׁ ַותֹאמ  ל מָּ יב א  ר לְׁהָּשִּ ים א  כְׁנֹוס  ל ךְׁ . ת  צְׁאִּ ן וְׁצומו בְׁשת כָּל ַהיְׁהודִּים ַהנִּמְׁ ת  וְַׁאי וְַׁאל תֹאכְׁלו עָּלַ ושָּ לֹש  תו שְׁ שְׁ ל תִּ

כ ן ָאבֹוא ן ם כ  ָאצווְַׁנֲערַֹתי י ם ֲאנִּ גַ ים ַליְׁלָּה וָּיֹום יָּמִּ  ר א  ובְׁ ל ךְׁ ֲאש  ר ת א ַכדָּ לֹל ַהמ  יָאַבדְׁתִּ וְַׁכֲאש   .י ָאבָּדְׁתִּ

 :מרים

ואתה גזרת על הזכרים ועל  , שפרעה לא גזר אלא על הזכרים. קשה גזרתך יותר משל פרעה, אבא: אמרה לו בתו:במדרש

 .  הנקבות

   (.ב"מסכת סוטה י" )עמדו כולם והחזירו נשותיהן. עמד והחזיר את אשתו

   ".ותצאנה כל הנשים אחריה בתופים ובמחולות, את התוף בידה, אחות אהרון, ותיקח מרים הנביאה"



ותאחרי  



 של שיתוף אמהות ובנותיום 

 ?כאמאמהי האומנות בשבילי  -חויתילימוד 

 ?  מה הקשר בין אומן לאמונה

 ?לכל זה האמאומה קשורה 

 

 .ובת אמא-לאחר מכן יצירה משותפת

 

 שמחה וסיפוק חיבור אמיתי



ונה ואמנותאמ  


