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שלא נהגו כבוד זה בזה
(יבמות סב ע"ב)
ל"ג בעומר הו א היום השלושים ושלושה (ל"ג) לספירת העומר (י"ח באייר) .מובא
במקורות שבתקופת ספירת העומר תלמידי ר' עקיבא מתו במגפה משום "שלא נהגו
כבו ד זה בזה" (יבמות סב ע"ב) ובל"ג בעומר נעצרה המגפה .על כן הפך יום זה ליום
שמדגיש את חשיבותם של כבוד הדדי ואחווה בין הבריות.

מטרות
 .1לחזק ולהגביר את ערך הכבוד לזולת בכלל ולשונה בפרט ביחסים שבין אדם
לחברו.
 .2לעודד ולטפח התנהגות מכבדת בין קבוצות שונות בחברה הישראלית.

מהלך הפעילות
שלב א' – פרצופה של המדינה
 המנחה יציג בפני המליאה קולאז' תמונות של דמויות המייצגות מגזרים שונים
בחברה הישראלית .אפשר למצוא תמונות כאלה בגוגל תמונות.
(הערה למנחה :יש לאתר את התמונות וליצור את הקולאז' לפני השיעור).

 המנחה יבקש מכל אחד מהמשתתפים לומר מילה אחת שמביעה תחושה שעולה
בו כשהוא מתבונן בקולאז' הדמויות.
למנחה :יש שתי אפשרויות להציג את המילים שהמשתתפים אומרים .אפשרות אחת
היא לכתוב את המילים על הלוח .אפשרות שנייה היא ליצור ענן מילים ולהקרין אותו
על מסך בכיתה.

שלב ב' – הגדרות או גדרות
המנחה יקרין למשתתפים את הסרטון  3דקות על החברה הישראלית ,עד דקה .2:11
מבחר שאלות לדיון
 לדעתכם ,מהם היתרונות של חיים בחברה רב תרבותית? מהם החסרונותשבכך?
 האם אתם מסכימים עם האמירה בסרטון לפיה אנחנו יוצרים מההגדרותגדרות? הסבירו.
 לדעתכם ,כיצד אפשר ליצור מכנה משותף בין הקבוצות השונות בלי שכלקבוצה תוותר על הזהות המייחדת אותה?

שלב ג' – שלא נהגו כבוד זה בזה
המנחה יקרא:
"שנים עשר אלף זוגים תלמידים היו לו לרבי עקיבא ...וכולן מתו בפרק אחד ,מפני
שלא נהגו כבוד זה בזה ...תנא :כולם מתו מפסח ועד עצרת (שבועות)"( .יבמות סב
ע"ב)
על פי דעות רבות ,מנהגי האבלות הנהוגים בספירת העומר פוסקים ביום ל"ג בעומר
משום שביום זה פסקו תלמידי ר' עקיבא למות במגפה.

מבחר שאלות לדיון
 לדעתכם ,מ ה כוונת ההגדרה "לא נהגו כבוד זה בזה"? מה עשו תלמידיו של ר'עקיבא שזה היה עונשם?
 מהי לדעתכם ההגדרה ליחס של כבוד שיש לנהוג בו כלפי הזולת? לדעתכם ,האם יש חובת כבוד גם כלפי קבוצות בחברה ולא רק כלפי יחידים?הסבירו.
 -האם לקבוצות קל או קשה יותר לנהוג כבוד זו בזו? נמקו.

שלב ד' – תקשיב לי ,אחי
צפו בסרטון ערך כבוד האדם – מט"ח.
 האם הסרטון חידש לכם דבר מה בהבנת המושג "כבוד"?לסיום ,האזינו לשיר אילו תחושות ומחשבות מעוררת בכם ההאזנה לשיר?
 החברה הישראלית מורכבת מקבוצות רבות – חברתיות ,פוליטיות ,לאומיותואחרות .לדעתכם ,מה אפשר לעשות ,כיחידים וכחברה ,כדי להעצים את
הכבוד לזולת ברמה פרטית וברמה חברתית?

