בע"ה
יושר ואמת ,שכבה צעירה
שיעור  ,10מתבוננים ובונים ,קנה לך חבר
המנהל לחינוך דתי
מפתח הלב מתוך אמונהִ ,

 .10קנה לך חבר
מתבוננים ובונים
שכבה צעירה
רציונאל:
ּוקנֵה ְלָך ָחבֵ רֶּ ,והֱ ֵוי ָדן ֶּאת כָ ל ָה ָא ָדם לְכַ ף
מסכת אבות א' ,ו'ְ " :יהֹושֻׁ עַ בֶּ ן פְ ַר ְחיָה אֹומֵ ר :עֲשֵ ה לְָך ַרב ְ
זְ כּות" .רבי יהושע מלמד אותנו כי חבר צריך "לקנות" ,צריך להתאמץ כדי לרכוש .חברות
שמשקיעים בה – נשארת לטווח ארוך .זהו אותו רבי יהושע שעונה לרבי יוחנן בן זכאי (אבות ב',
יִדבַ ק בָ ּה הָ ָא ָדםַ ...ר ִבי יְהֹושֻׁ עַ
יזֹוהי דֶּ ֶּרְך יְ ָש ָרה ֶּש ְ
ט')ָ " :אמַ ר לָהֶּ ם (רבן יוחנן בן זכאי)ְ :צאּו ְּוראּו ֵא ִ
אֹומֵ ר ,חָ בֵ ר טֹוב" .זוהי הדרך הישרה ללכת  -עם חברים טובים ,חברי אמת.
"טֹובים ַה ְש ַניִם ִמן ָה ֶּא ָחד אֲ ֶּשר יֵש
ִ
שלמה המלך כבר הקדים ואמר זאת,בספר קהלת (ד' ,ט'-י"ב):
לָהֶּ ם שָ כָר טֹוב בַ עֲמָ לָם .כִ י ִאם ִיפֹּלּו  -הָ ֶּאחָ ד י ִָקים ֶּאת חֲ בֵ רֹו ,וְ ִאילֹו ָה ֶּא ָחד ֶּשיִ פֹול  -וְ ֵאין ֵשנִי לַהֲ ִקימֹו.
גַם ִאם י ְִשכְ בּו ְש ַניִם  -וְ חַ ם לָ הֶּ םּ ,ול ְֶּאחָ ד ֵאיְך יֵחָ ם? וְ ִאם יִ ְת ְקפֹו ָה ֶּא ָחד ַ -ה ְש ַניִם יַעַ ְמדּו נֶּגְ ּדֹו וְ ַהחּוט
הַ ְמשֻׁ לָש ל ֹּא בִ ְמהֵ ָרה ִינ ֵָתק".
הרמב"ם בפירושו על המשנה במסכת אבות (פרק א' משנה ו') מחלק את החברים לשלושה סוגים:
"החברים  -שלושה מינים :חבר תועלת ,וחבר נחת וחבר מעלה...
חבר התועלת הרי הוא כחברות שני השותפים ,וחברות המלך וחייליו (חברות להשגת דבר מה,
שותפות .כאשר תסתיים השותפות  -בטל הקשר).
...חבר הנחת ,הרי הוא שני מינים :חבר הנאה ,וחבר בטחון.
...חבר ההנאה ,הרי הוא כחברות הזכרים לנקבות וכיוצא בה.
...חבר הביטחון ,הרי הוא שיהיה לאדם חבר שתבטח נפשו בו ...ויגלה לו כל ענייניו ,הנאה מהם
והמגונה ,מבלי חשש ממנו שישיגהו בכל זה חסרון ,לא אצלו ולא אצל זולתו.
ואוהב המעלה ,הוא שתהיה תאוות שניהם וכוונתם למטרה אחת ,והיא :הטוב ,וירצה כל אחד
להיעזר בחברו בהגיע הטוב ההוא לשניהם יחד .וזה הוא החבר אשר ציוה לקנותו ,והוא כחברות
הרב לתלמיד והתלמיד לרב".
אנחנו שואפים להיות בדרגה הגבוהה ביותר .להשיג "חבר מעלה" .חברות בה יש מטרה משותפת
להרבות אור וטוב .היטיב לבטא זאת הרב קרליבך ,שאמר" :ליד חבר טוב אני רוצה להיות טוב
יותר .ליד חבר אמיתי אני כבר טוב יותר!"
ונסיים בתפילה אותה אנו אומרים כל בוקר ב"שחרית":
"יהי רצון מלפניך ה' אלוקי ואלוקי אבותיי ,שתצילני היום ובכל יום ...מחבר רע." ...
מטרות:


התלמידים ילמדו שכדי לרכוש חברות אמת יש צורך להתאמץ.



התלמידים יגבירו את האהבה והקשר ביניהם.

ההכנות הנדרשות:


עבור שלב א' – אפשרות א':
שנה א' – אמונה
יושר ואמת בשילוב שונות וניהול קונפליקטים

1

בע"ה
יושר ואמת ,שכבה צעירה
שיעור  ,10מתבוננים ובונים ,קנה לך חבר
המנהל לחינוך דתי
מפתח הלב מתוך אמונהִ ,
 oיש לצלם פעם אחת את "רשימת התכונות" (נספח  ,)1ולגזור אותן כדי לתלותן על
הלוח.
 oיש להכין כ 60 -מטבעות (נספח ( )2ישנן שש קבוצות ,כל קבוצה מקבלת עשרה
מטבעות).


עבור שלב א' – אפשרות ב':
 oיש לצלם פעם אחת את המקרים והתכונות (נספח  )3ולגזור כל כרטיס בנפרד.



יש לצלם פעם אחת את ציורי המקרים (נספח  )4ולגזור כל מקרה בנפרד.



יש לצלם את מתכון החברות (נספח  )5כמספר תלמידי הכיתה.



יש לוודא שלכל תלמיד יש טושים או צבעים לעיטור ולקישוט.

מבנה השיעור:
פתיחה :איך משיגים חברים (מליאה)
שלב א' :קנה לך חבר (קבוצות או זוגות)
שלב ב' :האם זו חברות? (קבוצות)
סיכום :מתכון לחברות (עבודה יחידנית)
מהלך השיעור:
פתיחה – איך משיגים חברים (מליאה)


אֹומר :ע ֲֵשה לְ ָך ַרב,
ֵ
נקריא לתלמידים את המשנה ממסכת אבות א' ,ו'" :יְ הֹושֻׁ עַ בֶּ ן פְ ַר ְחיָה
ּוקנֵה לְָך חָ בֵ ר ,וֶּהֱ וֵ י דָ ן ֶּאת ָכל הָ ָאדָ ם ְלכַף זְ כּות".
ְ



נשאל את התלמידים :איזה ביטוי במשנה קשור לחברות? מה מוזר בביטוי זה?



נדון עם התלמידים :המשנה אומרת "קנה לך חבר" .אנו רגילים לקנות חלב ,לקנות לחם,
לקנות בגדים – לא לקנות חברים!!! יש למישהו רעיון מה זה "לקנות חבר"? למה צריך
את זה? ואיך עושים את זה?



נשמע את תשובות התלמידים ונערוך סיכום ביניים :כשקונים לחם ,חלב ,בגדים או כל
דבר אחר – משלמים כסף ,משקיעים .זה לא בא לבד ובטח שלא בחינם .אם המשנה
משתמשת בביטוי "לקנות" חבר – כנראה גם בשביל חברות צריך להשקיע .גם זה לא בא
לבד ולא בחינם .צריך לזה זמן ,השקעה ,ודברים נוספים עליהם נלמד בשיעור זה.



נשאל את התלמידים :אנחנו עוסקים כעת בנושא "יושר ואמת" .מה הקשר בין "יושר
ואמת" ובין שיעור על חברים?



נשמע את התשובות .נכוון לכך שלא כל חברות היא חברות אמת .להיות חבר של מישהו
רק כדי לנצל אותו או רק באופן רגעי – זו אינה חברות אמת .בשיעור זה נלמד על חברות
אמת וחבר אמיתי.



נאמר לתלמידים :קודם הקראנו משנה ממסכת אבות פרק א' .כעת נקריא משנה נוספת,
יִדבַ ק בָ ּה
יזֹוהי ֶּד ֶּרְך ְי ָש ָרה ֶּש ְ
מפרק ב'ָ " :אמַ ר לָהֶּ ם (רבן יוחנן בן זכאי) :צְ אּו ְּוראּו ֵא ִ
הָ ָאדָ םַ ...רבִ י יְ הֹושֻׁ עַ אֹומֵ רָ ,חבֵ ר טֹוב" (אבות ב' ,ט').
שנה א' – אמונה
יושר ואמת בשילוב שונות וניהול קונפליקטים
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נבקש מהתלמידים לחשוב על המשנה ולנסות לפרש אותה.



נרחיב :רבי יוחנן בן זכאי מבקש מתלמידיו למצוא דרך ישרה שתהווה עבורם דרך חיים.
הוא מבקש מהם את ה"מתכון " לדרך זו .עונה לו רבי יהושע :חבר טוב .לדבוק בחבר טוב
זוהי דרך ישרה וטובה .בשביל חברות צריך מאמץ! צריך להשקיע! זו דרך ,זה לא בא
בקלות .זהו אותו רבי יהושע שאמר לנו על החברות בפרק א' – "וקנה לך חבר".

שלב א' – קנה לך חבר (קבוצות)
למורה :ניתנות כאן שתי אפשרויות לבחירתך ,לפי מידת ההתאמה לכיתה.
אפשרות א':


נתלה על הלוח את התכונות (נספח  .)1למורה :רוב התכונות אכן קשורות לחברות אמת,
אך חלקן הוכנסו במטרה לגרות את התלמידים לחשיבה – האם תכונה זו נצרכת?



נתחלק לשש קבוצות.



נחלק לכל קבוצה עשרה מטבעות (נספח .)2



נסביר לתלמידים כי כעת נערוך "מכירה פומבית" של תכונות :ישנן תכונות רבות שהיינו
רוצים שיהיו אותן לחברים שלנו ,אבל צריך לקבוע סדר עדיפויות .עלינו להחליט מהן
התכונות החשובות ביותר .לכל קבוצה יש עשרה שקלים .על כל קבוצה להחליט כיצד
לנצל את הכסף שברשותה – האם לקנות  10תכונות ,כל תכונה בשקל? או לשלם סכום
מסוים עבור תכונה אחת ,וסכום קטן יותר או גדול יותר עבור תכונה אחרת?



נדגיש לתלמידים כי כל תכונה נמכרת רק פעם אחת וניתנת למרבה במחיר .זה אומר
שהקבוצה תצטרך לדון לפני המכירה – איזה תכונות הם רוצים לקנות ,אך בנוסף לנהל
דיון גם תוך כדי מכירה .יכול להיות שקבוצה אחרת גם תרצה את אותה תכונה .האם
נתגמש? ניתן יותר ממה שתכננו? אולי נוותר? כמה אנחנו מוכנים להשקיע עבור מה
שחשוב לנו???



ניתן לתלמידים זמן לדיון ראשוני בתוך הקבוצה.



נתחיל ב"מכירה":
 oניקח "תכונה" מהלוח.
 oנשאל :מי רוצה תכונה זו? כמה מוכן לשלם עבורה?
 oנבדוק :האם יש מישהו המוכן לשלם יותר עבור תכונה זו? אם לא – ניתן לקבוצה
שביקשה .אם כן – נחכה ששתי הקבוצות יגיעו להחלטה מי מוכן לשלם יותר.
o

ניתן את ה"תכונה" לקבוצה שהרבתה במחיר.



נעשה תהליך דומה על כל תכונה ותכונה.



נחכה ש"ימכרו" כל התכונות.

 נבקש מכל קבוצה לבדוק את "רשימת התכונות" שלה ,ולראות האם הם מרוצים .אם לא
– ניתן לערוך "החלפות" בין הקבוצות – תכונה תמורת תכונה או תמורת כסף.
אפשרות ב' – חנות תכונות (זוגות)

שנה א' – אמונה
יושר ואמת בשילוב שונות וניהול קונפליקטים
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נשאל את התלמידים :איזה תכונות הייתם רוצים שיהיו בחבר הטוב שלכם?



נשמע את התשובות ונרשום אותן על הלוח.

 נאמר לתלמידים :כעת כל אחד יקבל פתק .על חצי מהפתקים רשומים מקרים ,על החצי
השני – מידה טובה הנדרשת מהחבר כדי להשלים את המקרה .למשל :מישהו נופל –
השני צריך לעזור לו לקום .עליכם להסתובב בכיתה ולחפש את בן הזוג שלכם.
למורה – מומלץ לעבור עם התלמידים על התכונות ולוודא שהן מובנות לכל התלמידים.


נחלק לכל תלמיד פתק (נספח .)3



ננחה להתחיל בחיפושים.



נחכה שכל התלמידים ימצאו את הפתק המשלים לפתק שבידם.



נאסוף את הפתקים ונחלק אותם שוב – הפעם מי שקיבל מקרה יקבל תכונה וכן להפך.
רצוי להשתדל שתלמיד שקיבל למשל את מקרה הנתינה – לא יקבל את פתק הנתינה אלא
לגוון ,כדי שייחשף גם לתכונות אחרות.



נוסיף את התכונות מהפתקים אל הרשימה שנמצאת כבר על הלוח.

שלב ב'  -האם זו חברות? (קבוצות)


נתחלק לשש קבוצות.



נחלק לכל קבוצה פתק (נספח  )4ובו אירוע המתואר בשלושה ציורים .ציור ראשון הוא
המקרה ,השניים האחרים הם שתי אפשרויות איך לנהוג באותו מקרה .אחת האפשרויות
היא מודל לחברות אמת ,השנייה – לא.



נסביר לתלמידים :עליכם להסתכל על הדילמה ולהחליט איזה מבין שני הציורים מבטא
חברות אמת .אחר-כך במליאה תצטרכו להסביר את בחירתכם.



ניתן  2-3דקות לעבודה.



נערוך סבב בין הקבוצות .כל קבוצה תראה את המקרה שלה ,תסביר מה היו
ההתלבטויות וכיצד הם הכריעו .בנוסף כל קבוצה תצטרך להגיד איזו תכונה של חברות
באה לידי ביטוי במקרה זה.

סיכום  -מתכון לחברות (עבודה יחידנית)


נחלק לכל תלמיד "מתכון לחברות" (נספח .)5



נסביר לתלמידים:
 oעליכם לקשט את המתכון.
 oבתחתית המתכון ישנו ריבוע ריק .עליכם לחשוב על תכונה טובה של חברות אמת
אותה יש בתלמיד היושב לידכם ,ולכתוב אותה בריבוע הריק.
 oלאחר שתסיימו לכתוב ולקשט – העניקו את המתכון לתלמיד היושב לידכם.

שנה א' – אמונה
יושר ואמת בשילוב שונות וניהול קונפליקטים
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נספח  – 1רשימת תכונות:
בבקשה לכתוב כל תכונה בנפרד ,על גודל של חצי  .A4תודה!

הצטיינות בלימודים
אבא שלו שוטר
עזרה בלימודים
התחשבות
אהבה
הקשבה
הכנסת אורחים
נתינה
בעל/ת חוש הומור

עידוד
אחריות
מאור פנים
תמיכה
התחשבות
סבלנות
עשירות
כישרון בציור
אבא שלו שוטר

עין טובה
מסירות
ביקור חולים
אכפתיות
אמון
נדיבות
שמחה בהצלחתו של הזולת
דאגה בעת צרה
כבוד והערכה

נספח  – 2מטבע:
בבקשה לעצב כמטבע של שקל .ניתן להכניס כמה מטבעות על הדף.

שנה א' – אמונה
יושר ואמת בשילוב שונות וניהול קונפליקטים
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המנהל לחינוך דתי
מפתח הלב מתוך אמונהִ ,

נספח  – 3פתקי מקרים ותכונות:
בבקשה לעשות את הפתקים של הטור הימני בע יצוב מסוים .את הפתקים של הטור השמאלי
לעצב כמו שטר ,שהסמל שלו הוא "וקנה לך חבר" .במרכז הפתק לרשום את התכונה.
בין לבין לסמן סימני גזירה (עבור שני הטורים).

נתינה
הקשבה
התחשבות
הכנסת אורחים
עזרה בלימודים
אהבה
עין טובה
מסירות
ביקור חולים
אכפתיות
אמון
נדיבות
נספח  – 4מיקרים:
בבקשה לעצב כל מקרה כך:
תמונה ראשונה
אפשרות א'

אפשרות ב'

תמונה ראשונה:
חבר אחד אומר לשני :בוא נציק ליוסי!
אפשרות א' :החבר השני אומר :יאללה! נותנים ידיים והולכים אל עבר יוסי.
אפשרות ב' :החבר השני אומר :זה לא יפה! מפנה את הגב והולך.
תמונה שנייה:
חבר חולה כבר יומיים .אתה רוצה ללכת לבקר אבל החבר גר רחוק...
אפשרות א' :אתה חושב" :שחברים אחרים ילכו לבקר אותו! אני גר רחוק!" .נשאר בבית.
אפשרות ב' :אתה מתאמץ והולך ברגל  20דקות כדי לבקר את החבר החולה .חושב" :זה מספיק
חשוב כדי להשקיע"!

שנה א' – אמונה
יושר ואמת בשילוב שונות וניהול קונפליקטים
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בע"ה
יושר ואמת ,שכבה צעירה
שיעור  ,10מתבוננים ובונים ,קנה לך חבר
המנהל לחינוך דתי
מפתח הלב מתוך אמונהִ ,
תמונה שלישית:
לחברה קשה ללכת בטיול כיתתי .כולן מתקדמות ,היא נשארת מאחור.
אפשרות א' :את נשארת איתה מאחור והולכת בקצב שלה.
אפשרות ב' :את מתקדמת עם כולן .חושבת" :אני לא צריכה "להיתקע" מאחור בגללה! שתתאמץ
קצת ותהיה עם כולן"!
תמונה רביעית:
אימא מציעה לך להצטר ף אליה לקניות .את אוהבת לבוא עם אימא ,אבל כבר קבעת עם חברה
באותה שעה.
אפשרות א' :כיף לי לבלות! אלך עם אימא .החברה תחכה ליום אחר .לא כל יום יש הזדמנות
לקניות.
אפשרות ב' :הבטחתי לחברה .אם לא אבוא – היא תתאכזב .יהיו לי עוד הזדמנויות ללכת עם
אימא.
תמונה חמישית:
חבר מבקש ממך עזרה בשיעורי הבית.
אפשרות א'" :בשמחה! בשביל זה יש חברים!" ועוזר לו.
אפשרות ב'" :תתאמץ קצת!" לא מוכן לעזור.
תמונה שישית:
ילד מספר סוד לחבר .משביע אותו" :שלא תגלה לאף-אחד!".
אפשרות א' :חבר אחר לוחץ עליו לגלות ,אך הוא לא מגלה.
אפשרות ב' :רוצה להיות חבר גם של השני ולמצוא חן בעיניו ,לכן מגלה.
נספח  – 5מתכון לחברות אמיתית:
בבקשה לעצב כך שיהיה מקום לקשט .לא לשכוח להשאיר בתחתי המתכון ריבוע ריק – זה
בכוונה! להוסיף ציורים של עוגיות מכל מיני סוגים.

עוגיות של חברות:
ניקח :כוס של סבלנות ,וכוס של סלחנות,
נוסיף כוס סקרנות ,נערבב בעדינות.
נוסיף :כוס של אהבה ,ושתי כוסות שלוה,
רצון לתת עזרה למי שבצרה.
בקערה נפרדת נערבב
שנה א' – אמונה
יושר ואמת בשילוב שונות וניהול קונפליקטים
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בע"ה
יושר ואמת ,שכבה צעירה
שיעור  ,10מתבוננים ובונים ,קנה לך חבר
המנהל לחינוך דתי
מפתח הלב מתוך אמונהִ ,
הומור מכל הלב
אבקה של "מתחשב"
וירק "נדיבות" מלבלב.

שנה א' – אמונה
יושר ואמת בשילוב שונות וניהול קונפליקטים
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נקציף בזהירות
כפית של הכרות
נרחיק תחרות,
נוציא את המרירות.
נפזר מעל מילים טובות,
נקרב את הלבבות
ויש לנו עוגיות "שוות"!

