
המאגר הלאומי לשיעורי חברה  

בדידות כתופעה חברתית

'ט–' מומלץ לכיתות ז

אגף תכנים תכניות הכשרה והשתלמויות



המאגר הלאומי לשיעורי חברה  

,  תוכניות, אגף תכנים
הכשרה והשתלמויות

שותפות ואחריות, מעורבות:אנוש

:בנושאחינוךשיעוריחידת

בדידות כתופעה חברתית
(יח, בראשית ב)" לא טוב היות האדם לבדו"

הבדידות אין פירושה  "
אלא לחיות , לחיות לבד

אנשים שאינם  לצד 
" מתעניינים בך

(סופר ומחזאי צרפתי)מירבו אוקטב



מיומנויות

ערכים

פרקטיקות

הוראהחומרי

מקורות

תחומיבין

נתונים

2 1

למורהמבוא

פתיחה

מהלך–גוף 

סיכום

לא טוב היות האדם לבדו:ההיחיד נושא
'

חשיבה:יותקוגניטיב
,תביקורתיחשיבהתיצירתי

דיגיטליתושפתיתאוריינות
מודעות :יותאישתוך

הכוונה עצמית, עצמית
מודעות: יותאישבין

התנהלות,תחברתי
תחברתי

אהבת דעת וחדוות  •
למידה

כבוד האדם והמשפחה•
צדק חברתי וערבות  •

הדדית

3
וערכיםמיומנויות,עיד

הבדידותתופעתלהיקףמודעותבפיתוחעוסקתהיחידה
על,הבדידותהגדרתעלנעמוד,זוביחידה.בישראלהחברתית

ומהיהבודדלמעןלעשותיכוליםאנומהנבחן.ביטוהיועלהיקפה
.זותופעהנוכחההדדיתהערבותשלמקומה
מהי בדידות-1שיעור
יש בדידות  –תופעת הבדידות בסביבתנו -2שיעור

!  ?בסביבה
בדידות וערבות-3שיעור

4 
.הבדידותתופעתלהיקףמודעותבתלמידיםלפתח•
למעגליםמעברגםחברתיתומעורבותאחריות,אמפתיהלטפח•

.התלמידיםשלהקרוביםהאישיים
האוכלוסייהולמעןהבודדלמעןהתלמידיםשללפעולהתשתיתלייצר•

.הבודדה

לבחירהושיקוליםמטרות

שותפות ואחריות, מעורבות: ציר

דיון דילמה1.

חיבור נושאים אקטואליים לחומר הנלמד2.

ביצועי הבנה3.

פיתוח נקודות מבט מגוונות4.

עידוד מעורבות חברתית5.

https://pop.education.gov.il/teaching-practices/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/dilemma-discussion/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/connecting-current-topics-to-the-material-being-studied/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/comprehension-performance/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/developing-diverse-perspectives/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/practices-for-personal-encouragement-for-social-and-civic-engagement/


פתיחה

מהלך–גוף

סיכום

דיון דילמה•
חיבור נושאים אקטואליים לחומר הנלמד•
ביצועי הבנה•
פיתוח נקודות מבט מגוונות•
עידוד מעורבות חברתית•

חשיבה  , חשיבה ביקורתית: קוגניטיביות
אוריינות שפתית ודיגיטלית, יצירתית

הכוונה , מודעות עצמית: תוך אישיות
עצמית

התנהלות , מודעות חברתית: בין אישיות
חברתית  

אהבת הדעת וחדוות הלמידה•
כבוד האדם והמשפחה•
צדק חברתי וערבות הדדית•

מיומנויות

ערכים

פרקטיקות

?מהי בדידו

?בדידותמהי:התלמידיםאתנשאל

?בדידותמהי

קשריולביןבהןרוצהשאדםחברתיותיחסיםמערכותביןפערבשלהנוצרתתחושה
.בפועלהחברתיים

.לבדלאשהואהצעירלדורלהזכיר:סרטון
הואכן.בפרטהקורונהמגפתובתקופתבכללחוויםשקשישיםהבדידותאתממחישהסרטון

.זובתקופההבדידותבהפגתהנוערבנישלתפקידםאתמציג

?בדידותמהי
?ביטוילידיבאההיאכיצד

במליאהלדיוןנקודות
.לסרטוןשמתחברמהמשפחהאומהסביבהאחדמקרהעלספרו•
.בדידותחוותאשר,בסרטוןשראינוהמבוגרתלאוכלוסייהבנוסף,נוספותאוכלוסיותציינו•

https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/dilemma-discussion/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/connecting-current-topics-to-the-material-being-studied/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/comprehension-performance/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/developing-diverse-perspectives/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/practices-for-personal-encouragement-for-social-and-civic-engagement/
https://www.youtube.com/watch?v=jRnarJQYBpc


פתיחה

מהלך–גוף 

סיכום

מהי בדידות

דיון דילמה•
חיבור נושאים אקטואליים לחומר הנלמד•
ביצועי הבנה•
פיתוח נקודות מבט מגוונות•
עידוד מעורבות חברתית•

חשיבה  , חשיבה ביקורתית: קוגניטיביות
.  אוריינות שפתית ודיגיטלית, יצירתית

הכוונה , מודעות עצמית: תוך אישיות
.עצמית

התנהלות , מודעות חברתית: בין אישיות
.  חברתית

אהבת הדעת וחדוות הלמידה•
כבוד האדם והמשפחה•
צדק חברתי וערבות הדדית•

מיומנויות

ערכים

פרקטיקות

במליאהלדיוןשאלות
.שבחרתםשבתמונההדמותאתשואליםשהייתםאחתשאלהבחרו•
.הסבירו?אנשיםבנוכחותשהיאבדידותזיהיתםהאם•
זמניתהתבודדותמתארותואילוחברתיתבדידותמתארותמהתמונותאילו,לדעתכם•

?בבחירה

הפעילותמהלך
.שונותבאוכלוסיותבדידותשלשוניםמצביםהמתארותתמונותכרטיסיותנפזראונקרין1.
אשרמאלואחרתתמונהלבחוראפשר)מתחברהואשאליהבתמונהיבחרתלמידכל2.

.(לפניומוצגות
היאוכיצדזובתמונהבחרמדועיסביר,במליאהשבחרהתמונהאתיציגתלמידכל3.

.בעיניובדידותמגדירה

.שונותבאוכלוסיותבדידותשלשוניםלמצביםונתוודעניחשףזהבשיעור:רתקצי

https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/dilemma-discussion/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/connecting-current-topics-to-the-material-being-studied/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/comprehension-performance/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/developing-diverse-perspectives/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/practices-for-personal-encouragement-for-social-and-civic-engagement/








פתיחה

מהלך–ף גו

סיכום

(סיכום)מהי בדידות

.ביטוייהועלמאפייניהעל,בדידותהמילהמשמעותעלעמדנוזהבשיעור
.בדידותשלשוניםלסוגיםנחשפנו
.האוכלוסייהסוגיבכלקיימתבדידותכילדעתנוכחנו

שהעמיקה,הקורונהבתקופתבדידותחוויםאשרקשישיםעלבסרטוןהשיעוראתהתחלנו
.זואוכלוסייהשחווההחברתיתהבדידותאת

בדידותחווההואואףהולדתוליוםהגיעלאאחדשאף6בןילדעלבסרטוןנסיים,כעת
.חברתית

.קבועבזמןאובמקום,בגילקשורהאינההבדידותתופעתכיממחישזהשיעור

למחשבהנקודות,השיעורלסיכום
החווהאדםאובודדותאוכלוסיותלזהותונסוסביבכםהתסכלו,הבאהשיעורלקראת
.חברתיתבדידות

דיון דילמה•
חיבור נושאים אקטואליים לחומר הנלמד•
ביצועי הבנה•
פיתוח נקודות מבט מגוונות•
עידוד מעורבות חברתית•

חשיבה  , חשיבה ביקורתית: קוגניטיביות
אוריינות שפתית ודיגיטלית  , יצירתית

הכוונה , מודעות עצמית: תוך אישיות
עצמית

התנהלות , מודעות חברתית: בין אישיות
חברתית  

אהבת הדעת וחדוות הלמידה•
כבוד האדם והמשפחה•
צדק חברתי וערבות הדדית•

מיומנויות

ערכים

פרקטיקות

https://www.mako.co.il/home-family-kids/Article-11b8576cf1f4761006.htm
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/dilemma-discussion/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/connecting-current-topics-to-the-material-being-studied/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/comprehension-performance/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/developing-diverse-perspectives/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/practices-for-personal-encouragement-for-social-and-civic-engagement/


פתיחה

מהלך–גוף 

סיכום

?יש בדידות בסביבה

לכםקרההאםאבל,משמעותיאינוושלכאורהמעטלאשקורהמצבמציגזהסרטון
!?(בטיוללמשל)בחדרלהיותמיעםלושאיןבמישהושנתקלתם

במליאהלדיוןהשאל
?שבסרטוןלזודומהבסיטואציה,מהצדכמביטים,עושיםהייתםמה•
.)פרטיםלמסורבלי)בסביבתכםבדידותשלמקריםעלספרו•

?בדידותלזהותאפשרכיצד
?בסביבתנואותהנזההכיצד

דיון דילמה•
חיבור נושאים אקטואליים לחומר הנלמד•
ביצועי הבנה•
פיתוח נקודות מבט מגוונות•
עידוד מעורבות חברתית•

חשיבה  , חשיבה ביקורתית: קוגניטיביות
אוריינות שפתית ודיגיטלית  , יצירתית

הכוונה , מודעות עצמית: תוך אישיות
עצמית

התנהלות , מודעות חברתית: בין אישיות
חברתית  

אהבת הדעת וחדוות הלמידה•
כבוד האדם והמשפחה•
צדק חברתי וערבות הדדית•

מיומנויות

ערכים

פרקטיקות

https://www.itu.cet.ac.il/freeze-%D7%94%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%99%D7%9F-%D7%94%D7%A6%D7%9C%D7%A6%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%90%D7%A8-%D7%91%D7%97%D7%95%D7%A5/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/dilemma-discussion/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/connecting-current-topics-to-the-material-being-studied/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/comprehension-performance/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/developing-diverse-perspectives/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/practices-for-personal-encouragement-for-social-and-civic-engagement/


פתיחה

מהלך–גוף 

סיכום

תופעתאתלעומקנבין,חברתיתבדידותשלאמיתייםמקריםהצגתדרך:רתקצי
.בהתאםלפעולכדילזהותהנוכלכיצדונבררהבדידות

במליאהלדיוןשאלות
.בסרטוניםהצפייהבמהלךאליהשהגעתםאחתמסקנהעלחשבו•
חברתיתבדידותהחוותהאוכלוסיותלמעןלעשותיכוליםשהייתםאחדדברעלחשבו•

.בסרטוןהמוצגות

?יש בדידות בסביבה

דיון דילמה•
חיבור נושאים אקטואליים לחומר הנלמד•
ביצועי הבנה•
פיתוח נקודות מבט מגוונות•
עידוד מעורבות חברתית•

חשיבה  , חשיבה ביקורתית: קוגניטיביות
אוריינות שפתית ודיגיטלית  , יצירתית

הכוונה , מודעות עצמית: תוך אישיות
עצמית

התנהלות , מודעות חברתית: בין אישיות
חברתית  

אהבת הדעת וחדוות הלמידה•
כבוד האדם והמשפחה•
צדק חברתי וערבות הדדית•

מיומנויות

ערכים

פרקטיקות

הפעילותמהלך

."הווילוןמאחורימסתתרמה"השקףאתבכיתהנקרין1.

מצביעלסרטוןמסתתרמאחוריואשרבריבועלבחוראחרממתנדבפעםבכלנבקש2.
.בדידות

.חברתיתבדידותשלשוניםסוגיםשמציגיםבמקריםיצפוהתלמידים,הפעילותבמהלך3.

https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/dilemma-discussion/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/connecting-current-topics-to-the-material-being-studied/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/comprehension-performance/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/developing-diverse-perspectives/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/practices-for-personal-encouragement-for-social-and-civic-engagement/


מה מסתתר מאחורי הווילון
לחצו על התמונה

יש לבחור אקראית בתמונה ולצפות בסרטון שמסתתר מאחוריה, בקישור שייפתח

https://www.thinglink.com/scene/1310664820659322881


פתיחה

מהלך–ף גו

סיכום

:הבאהשיעורלקראתמחשבהשאלת

כיצד הייתם פועלים לאחר שכבר זיהיתם שמדובר באדם או באוכלוסייה שחווים בדידות  

?חברתית

בדידותכילמדנו,חברתיתבדידותשלשוניםאמיתייםלמקריםנחשפנו,זהבשיעור
.שבסביבתנוהבודדאתלזהותולמדנוומגוונותשונותבסיטואציותקיימת

.חברתיתבדידותהחוויםאלוכלפיכתלמידיםתפקידנומהיחדנבחן,הבאבשיעור

,קבועמצבהיאבדידותכאשראך,בודדלהיותלעיתיםבסדרשזהשמבהירבמשפטנסיים
:כחברהמשהולעשותעלינו

(בילינגוש'ג)"בולגורנוראמקוםאך,בולבקרנעיםמקוםהיאבדידות"

?יש בדידות בסביבה

דיון דילמה•
חיבור נושאים אקטואליים לחומר הנלמד•
ביצועי הבנה•
פיתוח נקודות מבט מגוונות•
עידוד מעורבות חברתית•

חשיבה  , חשיבה ביקורתית: קוגניטיביות
אוריינות שפתית ודיגיטלית  , יצירתית

הכוונה , מודעות עצמית: תוך אישיות
עצמית

התנהלות , מודעות חברתית: בין אישיות
חברתית  

אהבת הדעת וחדוות הלמידה•
כבוד האדם והמשפחה•
צדק חברתי וערבות הדדית•

מיומנויות

ערכים

פרקטיקות

https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/dilemma-discussion/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/connecting-current-topics-to-the-material-being-studied/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/comprehension-performance/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/developing-diverse-perspectives/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/practices-for-personal-encouragement-for-social-and-civic-engagement/


פתיחה

מהלך–גוף 

סיכום

בדידות וערבות

.קיימיםבדידותלסוגיונחשפנוחברתיתבדידותמהיהבנו,הראשוןבשיעור
למקריםנחשפנו,אוכלוסיותבמגווןקיימתהבדידותכילעומקהבנו,השניבשיעור

.בסביבתנובדידותלזהותאפשרכיצדוביררנואמיתיים
.חברתיתבדידותהחוויםאלוכלפיכתלמידיםתפקידנומהיחדנבחן,זהבשיעור

לדיוןשאלה

?בדידותשלכאלובמקריםבהתערבותמקומנולדעתכםמה•

מהי ערבות הדדית
עוזרהאחדכאשר,גורמיםשניביןשמתבצעתעזרהאותמיכהפעולתהיאהדדיתערבות

.בקבוצהאויחידיםביןלהתרחשיכולההערבות.לשני

כותרות של כתבות על ערבות הדדית במקרים שונים של שקףנציג על הלוח באמצעות , כעת
.בדידות

דיון דילמה•
חיבור נושאים אקטואליים לחומר הנלמד•
ביצועי הבנה•
פיתוח נקודות מבט מגוונות•
עידוד מעורבות חברתית•

חשיבה  , חשיבה ביקורתית: קוגניטיביות
אוריינות שפתית ודיגיטלית  , יצירתית

הכוונה , מודעות עצמית: תוך אישיות
עצמי

התנהלות , מודעות חברתית: בין אישיות
חברתית

אהבת הדעת וחדוות הלמידה•
כבוד האדם והמשפחה•
צדק חברתי וערבות הדדית•

מיומנויות

ערכים

פרקטיקות
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מהלך–גוף 

סיכום

ובשיעוריםבפתיחהנחשפנושאליההבודדלמעןהחברתיתלעשייהבהמשך:רתקצי
עשייהלקידוםכיתתירעיונותבנק,כתלמידים,אנוניצור,זובפעילות,הקודמים
.לבודדיםלסיועחברתית

בדידות וערבות

דיון דילמה•
חיבור נושאים אקטואליים לחומר הנלמד•
ביצועי הבנה•
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חשיבה  , חשיבה ביקורתית: קוגניטיביות
אוריינות שפתית ודיגיטלית  , יצירתית

הכוונה , מודעות עצמית: תוך אישיות
עצמית

התנהלות , מודעות חברתית: בין אישיות
.  חברתית

אהבת הדעת וחדוות הלמידה•
כבוד האדם והמשפחה•
צדק חברתי וערבות הדדית•

מיומנויות

ערכים

פרקטיקות

הפעילותמהלך
למעןאואדםלמעןחברתיתלעשייהרעיונותהציעו,triciderהמקווןהכליבאמצעות1.

אוהקרובהבמשפחהאדםלמען:לדוגמה.בסביבתכםמבדידותהסובלתאוכלוסייה
,חולים,קשישים:בישראלבודדתאוכלוסייהקבוצתלמעןאובקהילהמישהולמען,המורחבת

.ועודהוריותחדאימהות,מיוחדיםצרכיםשלהםילדים,רווקים,בודדיםחיילים

.כיתתיתלעשייהרעיוןלבחירתהצבעהתתבצע,המקווןהכליבאמצעות.2
.דוגמהראו-הכליבתוךליישוםנוספותהצעותלהציע,שאלותלשאול,הערותלכתובאפשר*
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רעיונות לעשייה חברתית למען אדם או  הציעו 
.למען אוכלוסייה הסובלת מבדידות בסביבתכם



בנק רעיונות כיתתי לקידום עשייה חברתית לסיוע לבודדים

אואדםלמעןחברתיתלעשייהרעיונותהציעו
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אוהקרובהבמשפחהאדםלמען:לדוגמה
למעןאובקהילהמישהולמען,המורחבת
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פתיחה

מהלך–ף גו

סיכום

מחשבהשאלת,השיעורלסיכום

?בדידותהחוותהאוכלוסיותכלפיאחריותנואתנבטאכיצד

אתוזיהינוהחברתיתהבדידותתופעתעללמדנוהקודמיםשבשיעוריםלאחר
עשייהליצירתרעיונותבנקיצרנו,זהבשיעור,בסביבתנוהבודדותהאוכלוסיות

.הדדיתערבותולקידוםחברתית
.למענםושנפעלשסביבנוהבודדיםמהאנשיםנתעלםלאבבוקרשמחרבתקווה

:עוזעמוסשלבציטוטנסיים
עליו,שריפהרואההואאם;עיןלהעליםולאהאחריםלמעןלעשותחייבאדם"

לואיןאם;בכוסלהשתמשיכולהוא,מיםדליברשותואיןאם;אותהולכבותלנסות
".כפיתישאחדלכל,כפיתלויש,כוס

(סיכום)בדידות וערבות

דיון דילמה•
חיבור נושאים אקטואליים לחומר הנלמד•
ביצועי הבנה•
פיתוח נקודות מבט מגוונות•
עידוד מעורבות חברתית•

חשיבה  , חשיבה ביקורתית: קוגניטיביות
אוריינות שפתית ודיגיטלית  , יצירתית

הכוונה , מודעות עצמית: תוך אישיות
עצמית

התנהלות , מודעות חברתית: בין אישיות
חברתית

אהבת הדעת וחדוות הלמידה•
כבוד האדם והמשפחה•
צדק חברתי וערבות הדדית•

מיומנויות

ערכים

פרקטיקות
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2030מיומנויות הבוגר 
סוג המיומנויות#כותרות

מיומנויות קוגניטיביות

אוריינות שפתית1

אוריינות מתמטית2

אוריינות מדעית3

חשיבה ביקורתית  4

חשיבה יצירתית5

אוריינות דיגיטאלית6

מיומנויות תוך אישיות

מודעות עצמית7

הכוונה עצמית8

מיומנויות בין אישיות

מודעות חברתית9

התנהלות חברתית10

אוריינות גלובאלית11

אוריינות גופנית ובריאותית12מיומנויות גופניות



ערכים
פירוטהערכים

אהבת דעת וחדוות למידה
עידוד הסקרנות והעניין1.
שאיפה למצוינות ולמיצוי יכולות2.
מחשבה עצמאית ויוזמה3.

מחויבות לערכי מדינת ישראל כמדינה יהודית  
ודמוקרטית

הכרת ערכים יהודיים ודמוקרטיים ומחויבות להם1.

כיבוד סמלי המדינה ושמירת החוק2.

שירות משמעותי3.

השתתפות בתהליכים דמוקרטיים בחברה4.

כיבוד ערכי המורשת והתרבות במדינת ישראל
מחויבות לערכי המורשת והתרבות הייחודיים לכל קבוצה1.
הכרה מכבדת של תרבויות ושל מורשות אחרות במדינה2.

כבוד האדם והמשפחה
להשקפותיו ולחירויות היסוד, לתרבותו, לזכויותיו, כבוד לאדם1.
שמירה על קדושת החיים2.
כיבוד ההורים והמעגל המשפחתי3.

צדק חברתי וערבות הדדית

סולידריות ועזרה לזולת1.

מעורבות חברתית ואזרחית  2.

מחויבות לטבע וקידום צדק סביבתי3.



חווים65גילמעלמהבוגרים40%-ו18גילעדמהצעירים80%כינמצא.לזקנהועדמילדות,הגילשכבותכללבקרבשכיחהתופעההיאבדידות
Hawkleyפעםמדיבדידות et al, 2010))

Russel)'בפועלהחברתייםקשריולביןחברתיותיחסיםלמערכותהאדםשלרצונוביןפער'היאבדידותשלהרווחתההגדרה et al, חשוב.(1980

Russel).בפועלהחברתייםקשריולביןחברתיותיחסיםלמערכותהאדםשלרצונוביןפער:בדידות et al, 1980)
לחושכול.חברתייםקשריםשלקטןבמספרמעורבשהואאףעלחברתיתמסופקלחושאואנשיםמוקףהואכינראהאםגםבודדלחושיכולאדם

.חברתייםקשריםשלקטןבמספרמעורבשהואאףעלחברתיתמסופקלחושאו,אנשיםמוקףהואכינראהפניועלאםגםבודד

בדידות-ידע 

.(בדידותלענייניבממשלהשרהמונתהאףבבריטניה)בחברהבדידותלהפחתתקמפייניםהשיקובעולםרבותממשלות

ביחידה.בקבוצהאויחידיםביןלהתרחשיכולההערבות.לשניעוזרהאחדכאשר,גורמיםשניביןשמתבצעתעזרהאותמיכהפעולתהיאהדדיתערבות
.לבודדיםבסיועהדדיתלערבותנתייחס,זו

.הבדידותתחושתאתמגבירהחברתיתדחייה
עלבדידותלפתחביותרהגבוההסיכוןבעליהםקהילתיאומשפחתי,זוגיקשרוללאמחייהםסיפוקללא,חברתיותאינטראקציותללאהחייםאנשים

,Jones)משמעויותיהכל 1981).Jones, 1



ִאתִתַקחַאל.ִעָמְךָוַחיְותֹוָשבגֵּרּבֹוְוֶהֱחַזְקתָ ִעָמְךָידֹוָמָטהּוָאִחיָךָימּוְךְוִכי אתָ ְוַתְרִּביתֶנֶשְךֹומֵּ ֱאלֶהיָךְוָירֵּ ָאִחיָךְוֵחימֵּ
ְך ןֹלאַכְסְפָךֶאת.ִעמָּ ןֹלאּוְבַמְרִּביתְּבֶנֶשְךלֹוִתתֵּ (לז-לה,כהויקרא)...ָאְכֶלָךִתתֵּ

טובעשהואחבירואתלרואהמניין(טז,יטויקרא)...ֵרֶעָךַדםַעלַתֲעֹמדֹלא
לא-לומרתלמוד?להצילוחייבשהואעליובאיןלסטיםאוגוררתוחיהאובנהר

(א"עעגסנהדרין)רעךדםעלתעמוד

ץשַֹׂנֲאָךֲחמֹורִתְרֶאהִכי ַמָשאֹוַחתתַ רֹׂבֵּ
ֲעזֹׂבְוָחַדְלתָ  ֹזבלֹומֵּ שמות)ִעמֹובַתֲעזֹ עָּ

(ה,כג

ןַעלָהָאֶרץִמֶקֶרבֶאְביֹוןֶיְחַדלֹלאִכי אמֹׂרְמַצּוָךָאנִֹׂכיכֵּ (יא,טודברים).ְּבַאְרֶצָךּוְלֶאְביְֹׂנָךַלֲעִנֶיָךִחיָךְלָאָיְדָךֶאתִתְפַתחָפתֹׂחַ לֵּ

בָפרֹׂסֲהלֹוא (ז,נחישעיהו)ִתְתַעָלםֹלאָךּוִמְּבָשְר ְוִכִסיתֹוָערֹׂםִתְרֶאהִכיָבִיתָתִביאְמרּוִדיםַוֲעִנִייםַלְחֶמָךָלָרעֵּ

לערבשבתמערבהעםעלמחזיריןשיהיו,ונאמניםידועיםאנשים,צדקהגבאימהםלהעמידחייביןישראלבהשישעירכל
ונותנין,שבתלערבשבתמערבהמעותמחלקיןוהן.עליוהקצובודברליתןראוישהואמהואחדאחדמכלולוקחין,שבת
להןשאיןמישראלבקהלשמענוולאראינולאמעולם...קופההנקראהיאוזו,ימיםלשבעההמספיקיןמזונותועניענילכל

(טפרק,ענייםמתנות'הלרמבם).צדקהשלקופה

ביהדות

ערבות הדדית במקורות



(ה, יבהאגרת אל הרומיים , הברית החדשה)וכל אחד ואחד אבר לחברו , כן אנחנו הרבים גוף אחד במשיח

והמעניק מרכושו על אף היותו , המעשים הטובים הם נחלת המאמין באלוהים וביום האחרון ובמלאכים ובספר הנביאים
לך בדרכים ולקבצן, אהוב עליו והמקיימים את התפילה   ;ולשחרור עבדים, לקרובי המשפחה והיתומים והנזקקים ולהֵּ
(177איה,בקרה-אלסורת, הקוראן)אמת בפיהם והם היראים , כל אלה-...זכאתוהנותנים 

,  ולשחרור עבדים, (לאסלאם)ולאשר יש לקרב את לבו , וכספי הצדקה נועדו רק לעניים ולנזקקים ולמופקדים עליהם
יודע וחכם ואלוהים , כל ציווה אלוהים. ולהלך בדרכים, ולמען אלוהים, ולכורעים תחת נטל חובות

(60פסוק , 9סורה , הקוראן)

. לשמור על האחים–אלאכוואןחפדحفظ االخوانאחד מיסודות הדת הדרוזית זה 
לבן עמך  . 2אחריות ומחויבות לאחיך הביולוגי . 1: מתייחס למעגלים שוניםحفظ االخوان המושג 

(מהעדה' שיח)לאחיך האנושי בכל מקום . 3

אסלאם

בדת הדרוזית

בנצרות

ערבות הדדית במקורות


