
 בס"ד

 ידי"ד –מבט למפגש הראשון בתכנית חט"ב 

 !שלום לכולם

 ידי"ד.-בשעה טובה הגענו לנקודת הפתיחה של שנה"ל כאן בתכנית חט"ב

אנו נוהגים לפתוח את היום במפגש משותף במרחב המאפשר מפגש לא פורמאלי ומשלב פן חברתי 
 יחד עם הקשרים לנושא נבחר.

בשנה שעברה ערכנו בימת לימוד במתכונת של חברותא רחבה סביב ספרי הגות ופרשנות והשנה 
 ".ה"קפה דילמ –בנינו מתכונת חדה 

לעיון מצורפים בנוסף ו ועל השולחנות דף דילמהבכל מפגש מחכה לתלמידים פינת קפה )ושוקו( 
 חופשי דפי טיפים ואסטרטגיות לגיבוש עמדות.

 הפעם בחרנו להציג התנגשות מוסרית בין הצלת אדם קרוב לבין ההכרח לעבור על החוק. 

 " הדילמה של היינץ": –זו דילמה מפורסמת שנקראה 

 

בצמוד לדילמה תוכלו לראות "קריאת כיוון" שמטרתה לצאת לחשיבה מסתעפת ובנוסף כמה 
 סימני דרך אינטרנטיים להעמקה.

 נביא מדגם מייצג של התייחסויות: ולאן לקחו את הנושא הילדים?

 ("היינץ צריך לגנוב מכיוון שאם זה מציל נפש חיים זה שווה את זה..." )דביר מטלס. 

  "...אני חושבת שלא צריך לגנוב משום שזה לא מוסרי, השלכות מסוכנות מאוד"
 .)פנינה(

  שני "אני חושבת שיש מקום מה לשקול מכיוון שמדובר בחייו של בן אדם. אבל מצד
 .בתורה כתוב שצריך ללכת בדרך ישרה וה' בכל זאת יעזור..." )אלה(

  "לדעתי היינץ צריך לגנוב את התרופה כי אין לו ברירה אחרת אשתו תמות  ו"לא תרצח"
... ואם יש דרך אחרת זה עדיף" "וחי בהם ולא שימות בהם-חמור יותר מ"לא תגנוב"  

 )שרי שפי(.

  כלומר הייתי מצד אחד גונב, מצד שני 3ב( הייתי בוחר )לגנוב / לא לגנו 2-ו 1"מתוך ,
משאיר כסף שמכסה את ההוצאות... פיקוח נפש דוחה הכל חוץ משלוש עברות שחרב 

 עליהן בית ראשון.. גנבה אינה משלוש העברות הנ"ל" )רועה גנירם(.

החשיבות שבברור עמדות  :הקבוצתי בדיון רחב שהציף היבטים שונים החלקסיכמנו את 
התייחסות הלכתית ומשפטית, בהיבטים רחבים והשלכות של זמן, מקום וגורמים מעורבים, 

                   לקיחת אחריות עבור הזולת ועוד.

 אושרה וזאב., שבת שלום

 

 בס"ד



 ידי"ד –בתכנית חט"ב  השנימבט למפגש 

 שלום לכולם!

 .2מס'  "ה"קפה דילמ –ושוב מבט למה שעלה במפגש 

 בזכויות הפרט מול חוקי המדינה בסוגיית החיסונים:הפעם עסקנו 

 

יחד עם דיונים ערים התקדמנו הפעם לשימוש גם במקורות אינטרנטיים וליצירת סימוכין 
לטענות. התלמידים הספיקו לעיין בהתייחסויות בנושא בויקיפדיה, שכללו גם ביקורת על 

 מחקרים מוטים. 

 רחב הביקורת הוא אחד היתרונות שבה. עמדנו על כך שזו אנציקלופדיה חופשית ומ

התלמידים הכירו את נוסח לשון החוק באתר הכנסת וגם עסקו בהגישה הלכתית על פי מספר 
 מקורות ומאמרים.   

 :ודי מצומצם ביחס למה שעלה בדיון זה? נביא מדגם מייצג תלמידיםולאן לקחו את הנושא ה

  :אל תחסנו אבל –ון על פתרון ביניים בעקבות דיהסברה ופתרונות נקודתיים ויצירתיים
נאסר עליכם לשלב את הילד בגן ילדים ציבורי "לדעתי לא צריך להשאיר מחוץ לגן... 

אמנם זאת זכות הורים אבל זאת סכנה וצריך קודם כל להסביר את הסיבה החברתית  
 ואם ההורים עדיין לא מקשיבים צריך לחשוב על פתרון שמתאים למקרה", )פולי(.

 :אני חושבת שצריך לחסן... כי כשהם לא מחוסנים הם חשופים  אחריות על השלכות"
יותר למחלות... הם עלולים לחלות... ולהדביק אחרים שלא הספיקו להתחסן", 

 )אביטל(.

  ?לדעתי צריך לחסן... בימינו יש הרבה פחות תופעות מיתוס או דעה מנומקת מחקרית"
 לוואי", )שחר(.

 :אתר "כיפה": חובה להתחסן. )מרב(.  –הרב אבינר  על פי גישת ההלכה 

בשיחות סביב השולחן עלו גם השלכות נוספות של הנושא ובתקנות שהילדים נתקלים בהם גם 
 במרחב הבית ספרי, כמו תקנות לגבי אופניים חשמליים, טלפונים סלולריים ועוד. 

 אושרה וזאב., שבת שלום

 

 

 

 

 

 בס"ד



 ידי"ד –בתכנית חט"ב  השלישימבט למפגש 

 שלום לכולם!

 ?3מס'  "ה"קפה דילמבמה עסקנו הפעם ב

 

זו היתה הפעם דילמה מסוג מעט שונה. לא בדיוק תשובה חותכת של כן ולא, אלא פתח לדיונים 
אודות תופעה שמוכרת כולנו מקרוב: בעל הסמכות קובע את הכללים, ואנחנו כיחידים עומדים 

 ומנסים לעמוד על זכותנו.

 שוחחנו על:

 .חוקי בית הספר ומערכת חוקים פנימית של ניהול שיעור 

בשאלות מזווית ראיה של הפרט: מה קורה שהמורה מתעלם משאלות לגיטימיות? טועה 
 בהערכת מבחן ומנסה לתרץ את הטעות בכל מחיר? עמידה מול עונש קולקטיבי?

שונים, האם ההשקעה ובדילמות מערכתיות: מידת ההשקעה בתלמידים חריגים מסוגים 
 היא על חשבון הפלח הממוצע? האם מוסדות רשאים להגביל ויצור תנאי כניסה משל עצמם?

 ?ובהתנהלות הציבורית 

-האזרח מול חוקים ותקנות עירוניות, עד כמה להתעקש? האם ניתן לשנות מצבים של אי
 צדק? האם כל מחאה היא לגיטימית?

י העמדות למצוא נקודת מפגש שנוצרת מתוך הקשבה סיכמנו יחד שמה שנלמד מהסיפור שעל שת
ואחריות. ר' ינאי השכיל להודות בטעותו, והאדם )שלא נזכר בשמו.. אולי זה יכול להיות כל אחד 

 מאתנו?( הוא לא בא בטענות מבלי לבחון את זכויותיו ומבלי למצוא בעצמו כוחות והצלחות.

 אז למחות או לא? 

 ו?  מתי נעודד עמידה על זכויותינ

שאלה מורכבת שיש לה הצדקה כשיש חזון אמתי, כן ומוכח ובפרט כשמתכוונים להשפיע ולא רק 
 לקבל מתנות חינם.

 אושרה וזאב., שבת שלום

 

 

 

 

 

 בס"ד



 ידי"ד –בתכנית חט"ב  הרביעימבט למפגש 

 שלום לכולם!

 עסקה בסיפורו הידוע של או הנרי ובהשלכות הנובעות ממנו: 4דילמה מס' 

 

הפעם תלמידי כיתה ז' היו שותפים רק במס' דקות מכיוון שהוזמן עבורם גורם עירוני מעיריית 
 בקורס של תומר אהרוני. –גבעתיים בהקשר לנושא בינוי ערים 

 ישבנו סביב שולחן אחד ושוחחנו אודות הבעיה והפתרון בעזרת "מחוון":

ים ורמת הקרבה בין השותפים ראינו לנגד עיננו "מטריצה" שבה חומרת המעשה אילו מתייחס
 לאירוע )ואם זאת משפחה...( הם גורמים המשנים את נקודת ההתייחסות.

התייחסנו למבנה כזה של דילמה בחברת התלמידים, בין אחים או בהקצנה, בחברה אנרכיסטית 
וסיכמנו שטוב לכוון את דרכנו 

לחברה שבה יש נורמות מוסריות 
ובחברה כזו שבוחנת את דרכיה גם 

 לאור שינויים.

הפעם הצטרפה לדיון גם נגה אלגום, 
סופרת ויוצרת המלמדת אתנו כאן 

 בידי"ד.

יחד איתה העלנו דילמות קרובות 
מתחום הזכות לפרטיות מול המידע 

הנגיש לרשויות. מידע שהולך וגדל 
 בקו תלול ומעט מרתיע.

לסיום צעדנו צעד נוסף קדימה 
וביקשנו מהתלמידים להעלות על 

ילמה משלהם. מס' הכתב ד
 תלמידים מכובד נענה לאתגר.

חלק מהתלמידים ביקשו לערב 
 אתכם ההורים בכתיבה. 

 יתכן שדף זה יגיע גם אליכם.    

 

 אושרה וזאב., שבת שלום

 

 בס"ד

 ידי"ד –בתכנית חט"ב  החמישימבט למפגש 



 שלום לכולם!

 מנוגדות:עסקנו הפעם בדילמה אישית, מחויבות לשתי דעות  5בדילמה מס'  

 

 

התחלנו ב"בית הקפה" שלנו עם דפי הדילמה. התלמידים בחנו את מושג ה"נאמנות הכפולה" 
 בתוך מושג ה"אתיקה" הרחב ומצאו דילמות אתיות דומות.

 ומאן עברנו לפעילות אקטיבית בסגנון דיבייט.

התנדבו שני תלמידים  עימות חזיתי:
לייצג את שתי הגישות המתרוצצות 

 בראשו של מר גולן. 

הקהל הציג שאלות, הנואמים הגיבו 
ולבסוף הועלו גם רעיונות נוספים 

 לפתרון.

שרי שפי הציגה כיוון  ן נוסף?וומכיו
מקורי משלה וזו היתה הזדמנות 
לעמוד על ההבדלים הדקים שבין 

 פשרה ל"דרך שלישית".

את עקרונות  חידדנו מעט העקרונות:
הדיבייט: פתיחה מזמינה, סדר 
ורהיטות בהצגת הטיעונים השונים, 

 התייחסות עניינית לדעה המנוגדת וסיכום קצר וקולע, והחשוב מכל: הקשבה, הקשבה והקשבה. 

בשלב הבא ביקשנו מהילדים "להצביע ברגליים" ולעמוד בשתי  נקוט עמדה:גם הקהל מתבקש ל
ה לתומכים בהצעת היזמים, לבין גישת ה"ירוקים" שמתנגדים פינות של החדר על פי החלוק

 לתיעוש ולפגיעה באפייה של העיר.

נוצרה באופן ספונטאני קבוצה שביקשה לעמוד במרכז בטענה שאף דעה אינה מייצגת אותם, או 
 שהם מרגישים שחסרים להם נתונים ומידע כדי להחליט בשלב זה על דעה חד משמעית.

 שוב מפולי ורועה לחזור לבימת הנואמים ולהחליף צד: בשלב האחרון ביקשנו

 לטעון באותו הלהט ולנמק את עקרונות הדעה המנוגדת.

 ומה אתם אומרים?במה מועילה ההחלפה הזו?   וסיימנו בשאלה:

 אושרה וזאב., שבת שלום

 

 בס"ד

 ידי"ד –בתכנית חט"ב  השישימבט למפגש 

 שלום לכולם!



 שימוש יתר בטלפונים: -המעסיק אותנו רבות )בשני מובנים או יותר( עסקה בנושא  6דילמה מס' 

 

תוך כדי שיחה חופשית ניסינו לסקור עד כמה כל אחד )כמעט( הפך להיות "מרכז תקשורת" בפני 
עצמו. לכמה ערוצי תקשורת כל אחד מחובר? פייסבוק, מייל, הודעות טקסט, וואטצאפ... ויש 

וכמה וואטצאפים יש לנו בטלפון? התחלנו משלושים ומצאנו די כאלו שמשוחחים גם בטלפון...  
 מהר )לקח זמן לספור( שיש כאלו שאצלם המספרים הם כמעט עד מאה ועשרים.

 ומי הם כל אלו הרשומים אצלנו? 

חלקם ישנים או לא פעילים, חלקם מיותרים, וחלקם באמת חשובים ונדרשים: אלו שמאפשרים 
כה לימודיות, קבוצות חברתיות שמייצגות חברויות ב"עולם ליין, קבוצות תמי-עדכון און

 האמיתי" או קבוצות משפחתיות.

ומכאן חזרנו לדילמה ושאלנו מהם הסימנים להתמכרות, וכיצד יש לנהוג כשמזהים סימנים 
 כאלו? התשובות וההתייחסויות הקיפו כמעט את כל המשתתפים.

התלמידים מוצאים את הכלי הזה כחשוב, נוכח מסתבר שהנושא קיים בתודעה, בהחלט קיים. 
ומסייע אך במקביל, מאוד מודעים וערים לסכנות. הם מרגישים היטב מתי ה"רעש התקשורתי" 

 מתחיל להטריד.  הועלו כיווני חשיבה רבים, ופתרונות כמו:

 .לדלל קבוצות וואטצאפ רק לאלו שיש בהם פעילות בעלת ערך 

  הם כינו זאת(.לשקול חזרה לטלפון "טיפש" )כך 

  ,היתה התייחסות לציבור ההורים: השליטה בתקציב, קנית מכשיר, התשלום על השימוש
 ועוד נראים לתלמידים כסוג של אמצעי לשלוט במצב ולקבל החלטות.

  דובר על תהליכי גמילה: להתחיל מהגבלה כמעט מלאה ובהתאם לבניית אחריות אישית
 לאפשר ולשחרר.

 :מונה שיאפשר שימוש מוגבל שעות על בסיס שבועי או חודשי,  ועל גם פתרון טכנולוגי
 ואם השעות בוזבזו בבת אחת הם פשוט יגמרו. האפקט יסייע בבניית שיקל דעת בשימוש.

הפעם היתה נוכחת אתנו גם הגב' זהבי ביטון, אחת האימהות, שהציגה קושי בפתרון הטכנולוגי. 
ונות בסביבה הקרובה, אחים, חברים... ולכן אם השעות האישיות יגמרו ה"מכורים" יחפשו פתר

 חייבת להיות התייחסות מקבילה לבניית אחריות אישית.

ולהורים היקרים, ואם אתם כאן בסביבה, בבוקר יום שישי, אתם בהחלט מוזמנים להצטרף אלינו 
 באופן פעיל. מובטח קפה, או מרק חם כמו ביום הגשום הזה. 

שינויים החברתיים, ולמקומו של הפרט בתוך נהר הידע, לנושא זה יש הקשרים כה מרובים ל
 לטכנולוגיה המתפרצת אל חיינו בכל מקום ולמהפכות שמתרחשות בקצב הולך וגובר.

מסמך של משרד   נו בודקים הודעות?כמה פעמים אנח -מחקר ולסיום כמה קישורים בנושא הזה: 
  צעדים מעשיים.   12מאמר הכולל תכנית של    טיפים חשובים   החינוך בנושא

 ואיזה כיף שיש לנו שבת שמזכירה לנו איך ניתן לחיות גם בלי טלפונים.

 אושרה וזאב., שבת שלום
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