
מהלך הפעילות 

חמישה תלמידים בקבוצה-שלושה, בחברותותלימוד –' שלב א
המשתתפים ילמדו יחד את המקורות שבדף החברותא וידונו בשאלות . חלוקת דף החברותא לכל הקבוצות

(.יש לצלם את הדף כמספר המשתתפים)

אסיף במליאה–' שלב ב
:סבב תגובות והתרשמויות של חברי הקבוצות ודיון

.שתפו במקור שעורר בכם הזדהות או התנגדות והסבירו מדוע•
.פרטו? מקורות ולערכים מסוימיםהאם הייתה ביניכם הסכמה ביחס ל•
.פרטו? האם התעוררו ביניכם חילוקי דעות•
?כיצד התמודדתם עם חילוקי הדעות•

סיכום –'שלב ג
?אילו מסקנות הסקת ממנה? במה תרמה לך הפעילות–סבב אישי במליאה 

.הציעו יוזמות לקידום הסובלנות ולחיזוק האחדות והשותפות בחברה הישראלית

"  אחדות ושותפות"בסימן הערך השנתי בחברותא ליום ירושלים דף לימוד 



תפקידי המנחה: נספח

 ולאפשר לכל , והתכניםהזמן חלוקת , מבחינת ארגון הקבוצה, מיטבייםלאפשר שיח קבוצתי בתנאים

.ולהביעםלהעלות רעיונות , המשתתפים לחשוב

לעודד שיח באמצעות שאילת שאלות מקדמות.

להנחות את הפתיח ואת שלב השיתוף במליאה באמצעות שאלות הפותחות אפיקים חדשים לחשיבה.

איזו שאלה התעוררה  ? האם עלה בדיון רעיון שלא חשבת עליו קודם: לדוגמה, לסיים בשאלות רפלקטיביות

?לאיזו מסקנה חדשה הגעת במהלך הלימוד? בך במהלך הלימוד



('ו', ב, חגיגה, תלמוד ירושלמי)" עיר שהיא עושה כל ישראל לחברים"–ושותפות אחדות 

דומיםהאדםבנישיהיומבקשיםהכסיליםרק"

יוםבעולםשישישמחהוא–החכם.לחברואחד

הפרחיםצבעיושונים...וצעירזקן,וחורףקיץ,ולילה

עשהאלוהיםוכאשר,האדםבנישלעיניהםוגוני

יאהבשלאמירק;בראםונקבהזכר–האדםאת

-הרבעלוירגזהשוניעליצטער,המחשבהאת

".ולהביןלראות,לחשובהאדםאתהמאלציםגוניות

,  ילדות של כבוד: בתוך, "זכות הילד לכבוד", ק'קורציאנוש)

(1976, הוצאת בית לוחמי הגטאות והקיבוץ המאוחד

יק'סולוביצדב-יוסףהרב/והקהילההיחיד
אלומשלימיםלקהילההשייכיםהיחידים"

,נדיר,במינומיוחדמשהוישאדםבכל.אלואת
מיוחדמשהוישיחידלכל;לאחריםידועשאינו
הצבעיםלקשתלהוסיףמיוחדצבע,לומר

הבודדהאדםמצטרףכאשר,לפיכך.הקהילתית
למודעותחדשממדמוסיףהוא,לקהילה
לאאחראדםששוםמשהותורםהוא.הקהילה

לואין.הקהילהאתמעשירהוא.לתרוםיכול
היחידאתראתהומתמידמאזהיהדות.תחליף
,מיוחדותאותהבשל...קטןעולםהואכאילו

משלימים,ביחדהיחידיםהאדםבנימתכנסים
."אחדותומשיגים,אלואתאלו

דברי  :בתוך,"הקהילה", יק'סולובייצהרב יוסף דב הלוי )
(1982,ירושלים, אלינרספריית , הגות והערכה

תהלים  )" בארמנותיךיהי שלום בחילך שלוה . אוהביךישליושאלו שלום ירושלים "

(ז-ו, קכב

שלווה היא שלוות הגוף : "ופירש" שלווה"ו" שלום"התייחס לכפילות המילים ם"המלבי
".ושלום הוא השלום החיצון עם אויביו, והבית בפנימיותו

אחדות איך מקדמים 

לגישור על  ושותפות 

מחלוקות בעיר מגוונת כמו  

בחברה מגוונת ? ירושלים

?כמו החברה הישראלית

בשעריךרגלינוהיועמדות"הפסוקעל
שחברהכעירהבנויהירושלים...ירושלים

יהושע'רדרש(ג-ב,קכבתהלים)"יחדיולה
ישראלכלעושהשהיאעיר":לויבן

.(ו"ה,ג"פחגיגה,ירושלמי)"לחברים

עושהשהיאעיר"בביטויהכוונהלמה-

?"לחבריםישראלכל

?הזהבהקשרהאנשיםשלתפקידםמה-
הגוףשלוות"במיליםהכוונהלמה-

?"בפנימיותווהבית

?ושלווהשלוםביןהקשרמהו-
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יוםליפולעליינגזראם.אותהלסבוליכוללאאניכאשרגםישראלאתאוהבאני"

בברליןלא,בפריזלא,בלונדוןלא.בישראלברחובליפולרוצהאני,ברחובאחד

לאיהיוודאי,הרגלייםעלאעמודשובכאשר.אותיירימוכאן.יורק-בניוולא

".אותיירימושוב,אפולשובאבל,נופלאותילראותשירצומעטים

(13.3.2015,  מוסף הארץ,"נחיה במדינה ערבית, אם לא נתגרש מהפלסטינים מיד: "מתוך, עמוס עוז)

הזכותאתמקדשתהדמוקרטיתישראלמדינת"

להיותהשווההזכותואתלחייםהמוסרית

מלבדאחרתדרךלנושאיןלהביןעלינו...שונה

בדרךלבחורהזמןזה...המשותפיםהחיים

ולאהמאחדאתלמצואהזמןזה.המשותפת

כאןלחיותביכולתנולהאמיןהזמןזה.המפלג

אין,אחרתאפשרותלנואין.הזאתהאדמהעל

".שלנובידייםזה...אחרתאפשרותלנו

ידיעות,"בשמםנזעקאנחנו",ריבליןוראובןפרסשמעון)

(7.7.2014,ד"תשעבתמוז'ט,אחרונות

דברים'גמפני,חרבמהמפניראשוןמקדש"
ושפיכותעריותוגילויזרהעבודה:בושהיו
בתורהעוסקיןשהיו,שנימקדשאבל...דמים

מפני?חרבמהמפני,חסדיםובגמילותובמצוות
".חינםשנאתבושהייתה

(ב"יומא ט ע)

מקבוצתטובהרוחבעמותתשנאספונתונים
,התנדבותמקומותאלפיהמכילה,אריסון

ישכימראיםלעמותותמתנדביםביןומחברת
מקומותמחפשיבמספר37%שלעלייה

ישהיתרבין.שעברהלשנהביחסההתנדבות
מהביתהתנדבותבחיפוש205%שלעלייה

350%שלעלייהוכן(18,128לעומת55,389)
לנזקקיםומזוןעזרהשלהתנדבותבחיפוש

.(13,070לעומת58,787)

(  דבול)נועם , המתנדבים שמפיצים אור בלב המגפה)
(4.12.2020, ישראל היום, דביר

ספרו על מיזמים או  

של אחדות ושל 

שותפות שאתם 

.מכירים

הציעו דרכים לקדם  

ושותפות אחדות 

.בחברה הישראלית

המציאותאתבנבואתותיארישעיהוהנביא
:ירושליםהעירשלהאידיאליתהמתוקנת

כבתחלהויעציךכבראשונהשפטיךואשיבה"
ציוןנאמנהקריההצדקעירלךיקראכןאחרי

-כו,אישעיהו)"בצדקהושביהתפדהבמשפט
.(כז

אתישעיהוהנביאתלהבמה
ואתירושליםשלתיקונה
?גאולתה
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אגדת האחים ומקום המקדש  

"(ספר מקווה ישראל", הרב ישראל קושטא)

אחדבביתיחדיווישבו.ובניםאישהלואיןולאחיוובניםאישהמהםלאחדויהי.אחיםלשניירושהשדהמאזהיהותפארתנוקדשנוביתשםנבנהאשרהמקום

.אפיהםבזעתהשדהאתויעבדומאביהםירשואשרבחלקתםושמחיםשקטיםשלמים

שםויניחוםמהםאחדלכלאחדעומר,לקטואשרהתבואהמןשוויםעומריםשניויעשו.השבליםאתויחבטוהשדהבתוךאלומיםויאלמוחטיםקצירבימיויהי

.בשדה

ובניםאישהלוישכי,אחיכןלא.חקולחםלהטריפואתיאישואיןלבדייושבאני:בליבואמרובניםאישהלואיןאשרהאחמיטתועלכשכבההואבלילה

.אחיועומרעלאותםוייתןלואשרהעומרמןאלומיםוייקח.כגנבבסתרוילךלילהבעודויקום.כחלקוחלקייהיהולמה

והוא.ובניםאישה'הלינתןאשר,ממנוטובהחלקימנתכי,לאחיוחציוליחציו,בשדהאשרהדגןשוויםחלקיםלשנילחלקטובלא:אשתואלאמראחיווגם

.כןויעשו.חלקועלמחלקנונוסיףובסתראשתיעמיבואילכן.בשדהילקוטאשרהתבואהאםכיורנןגילהלוואיןעריריהולך

בלילהגם,השניבלילהגםהזהכדברלעשותויוסיפו.ההואביוםמאומהדיברוולא,בראשונהכאשרשוויםהעומריםבראותהאנשיםויתמהובבוקרויהי

ואלומותיואחיואלאישויקר.מעשהולעשותבלילהאחדכלוילך.הדברלחקורבלבבואחדכלויחשב.שוויםהעומריםימצאובבקרובבקר.והרביעיהשלישי

ההואבמקום'החפץוהנה.ומישריםצדקהולךמעלליםטובאחמהםאחדלכלנתןאשר'להויודורעהואלאישוישקואחיואלאישויחבקו,הדברויודע.בידו

.'להביתלבנותישראלבניויבחרותבלאנשיברכולכן.הטובהמעשהעשו,בוהטובההמחשבההאחיםשניבוחשבואשר

(קושטאהרבשלבספרושמופיעכפיהסיפורנוסח)

.ספרו על מקרים שבהם באה לידי ביטוי תחושת שותפות ואחדות כדוגמת זו שבסיפור-

?האם אתם מכירים דוגמות כאלה בחברה הישראלית-

?במקום זהמה המשמעות של בניית בית המקדש , לפי סיפור זה-
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power point-הורדת המצגת ב

https://meyda.education.gov.il/files/noar/yeruslim.pptx

