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 פתח דבר / ד"ר לילך ניישטט בורנשטיין

 

בני עקיבא התחילה כבר בשנה"ל  האולפנה הניסויית בסמינר הקיבוצים עם שיתוף הפעולה של תכנית רג"ב

משיריה של זלדה בסדנאות משותפות, לכבוד שנת המאה להולדתה. בעקבות ההצלחה  תשע"ג. אז למדנו יחד

נרתמנו גם השנה בהתלהבות לעבודה. הנושא שנבחר השנה הוא "תיקון שבועות". בחרנו להאיר מחדש נושאים 

 מתוך מגילת רות באמצעות טקסטים שונים.ופסוקים 

בלימודיהם בתכנית רג"ב )ראש גדול בהוראה( בסמינר  לישיתבכתה שלנו פרחי הוראה מצטיינים בשנתם הש

הסטודנטים מתעתדים להיות מורים במקצועות שונים, לגילאים ואוכלוסיות שונות: מורות  הקיבוצים.

דיגיטלית, מחול ותנועה לבתי ספר על יסודיים; מורות לגיל הרך לתיאטרון ולבימוי, היסטוריה וספרות, מדיה 

 גברים. 7נשים ו  11ומורות לחינוך מיוחד. הכתה כוללת 

 

בוחן את הקריאה והכתיבה כאפיקים ליצירת שינוי. בכיתה  "מלים דרך עולם שינוי: שלך"הסיפור  הקורס

 --ל הכותב כקורא, ועל הקוראלחשוב עאנחנו שואפים לקרב בין פעולת הכתיבה לבין פעולת הקריאה, ו

באמצעות קריאה מקרוב ביצירות ספרות, קולנוע ואמנות )סאפפו, שייקספיר, קולרידג', שלום עליכם,  ככותב.

דליה רביקוביץ, אינגבורג בכמן, מישל פוקו, סיון בסקין, מרינה צווטיאבה, ש"י עגנון, ריימונד קארבר, מרינה 

את הטקסט הדומם לפעולה, מבחינים בשינויים ומחוללים אותם, מגלים את ( אנחנו הופכים 'אברמוביץ

 הסיפורים שלנו ולומדים להשתמש בקריאה ובכתיבה כאמצעי פעולה.

יצירות ספרות וחקרנו את התגובות שהן עוררו  בסמסטר הראשון פיתחנו דרכים ליצירת שינוי דרך

תכניות לימוד אותן הן  דרכים מגונות ופיתחובסמסטר השני למדו הסטודנטים את מגילת רות ב בקבוצה.

 מפעילים עם תלמידות כתות ז' וט' באולפנית.

עבורנו המפגש עם נערות דתיות נושא ערך מיוחד במינו. כשהגענו לראשונה אל האולפנית אמרה לנו כבוד 

דברים  הרבנית מנהלת המוסד: "איננו רוצים שתתחפשו. תבואו כמו שאתם. אחרת איזה טעם יש למפגש?"

אלה נסכו בנו השראה. הלימוד והיצירה המשותפים לסטודנטיות החילוניות ולנערות הדתיות מתאפיינים 

לאפשרות לקיים דיאלוג, לשתף פעולה, לבדוק יחד את הדמיון  מדבקת. עבורנו זה סימן בהתלהבות ובשמחה

 וההבדלים בינינו, לדבר באופן פתוח ולגשר על הפערים.

 

  ו הסטודנטים להאיר מחדש את המגילה הם מגוונים:דרכם בחר הטקסטים

 מאת שרה אשת כ' חזקיה לוי 61אני לפניך", פיוט מאיטליה של המאה ה  מודית"

 ימינו בן אפריקאי דרום מחזאי, פוגארד'ול אתולנה" מאת  בוסמן" המחזה מתוך דיאלוג

 ביאליק נחמן חיים מאת" כנפך תחת"הכניסיני  השיר

 הדר טניהשיר מאת המשוררת הירושלמית  "אשת חיל" מספר משלי; הפיוט

 "שני יסודות" שירה של זלדה 

  סילברסטיין"העץ הנדיב" מאת הסופר האמריקני של  והספר

דרך הטקסים הללו נבחנו נושאים כמו היחס לאחר, לזר ולגר, נתינה במסגרת מערכות יחסים, שיתוף פעולה 

 ד האנושי וביטויו בחיי היומיום, ועוד.בין נשים מתרבויות שונות, החס
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במפגש הראשון הנחו הסטודנטים את התלמידות בלימוד ויצירה   לשני מפגשים אינטנסיביים. הגענו לאולפנית

טים שלמדו במפגש הנערות לימדו את חברותיהן את הטקס בו של הטקסטים. במפגש השני נערך אירוע שיא

תוצרים מגוונים ומרהיבים )כתיבה וציור, תנועה ותיאטרון(  הוצגוחגיגית המסכמת הקודם. במליאה ה

 הלימוד המשותף. של

 

לצוות האולפנית על שיתוף הפעולה מרנין הלב, על מאור הפנים והסובלנות: לכבוד   אני מבקשת להודות

אב הבית הרבנית יפה מגנס העומדת בראש המוסד, למורות אסתי צווייג ורבקה לב, לרינת ויוכי המסורות, ל

תודה מיוחדת לד"ר תמר קטקו העומדת בראש תכנית רג"ב וליעל שדה מגף ניסויים  ולתלמידות המקסימות.

 ויזמות במשרד החינוך על התמיכה לאורך כל התהליך.
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 מסגרת הפעילות

לקראת העבודה עם נערות האולפנית נערכו בכתה שעורים בהם למדנו את מגילת רות. בהמשך הסטודנטים 

התחלקו לצוותים וכל צוות בחר קטע מן המגילה או אספקט מתוכה בו רצה לטפל. כל צוות בחר טקסט נוסף 

ך שהעירה עליהם שמאיר את הפסוקים או האספקט שבחר ובנה מערך שיעור. הגשנו את מערכי השיעור לליל

ונפגשה פרטנית עם כל צוות בשאלות של תוכן ומתודיקה. היא הציעה לנו ביבליוגרפיה להרחבת היריעה ויעצה 

במפגש הראשון הבנות תתחלקנה לקבוצות לימוד בהנחיית חברי היתה כי תכניתנו לנו בנוגע לתכנון הסדנה. 

מדריכות מכל שנייה, בשיטת ג'יקסו, כאשר נערות דו אחת את ההקורס שלנו. במפגש השני תכננו שהנערות ילמ

 1קבוצה ילמדו את התוכן שלמדו לחברי הקבוצה האחרת

שיטה זו נבחרה כדי להעצים את הבנות ולהפוך את הלמידה למשמעותית וכזו שמגיעה מהן. בסוף הפרויקט 

ללמד את הבנות, ותיעוד אני הייתי אחראית על בניית מצגת עם הסברים על המקורות והפעילויות הנבחרות 

בתמונות של התהליך והתוצרים. את המצגת נוכל להציג בפני כנס המצטיינים הארצי. כמו כן, מתן ברוכים 

אוגדן זה גם כן יוצג  -אחראית על הכנת אוגדן למורה עם שלל הפעילויות והאסוציאציות הנקשרות למגילה זו

 בכנס.

 העבודה וחשבנו מה יהיה התוצר שלנו והוחלט על בניית האוגדן. במפגש הראשון שלנו כצוות החלטנו על שיטת 

אספנו מידע מחברי הקבוצות השונות בכיתה הנוגע לתכניותיהם בקשר לסדנא, הנושא סביבו רצו לרכז את 

 הפעילות, האמצעים אותם רצו לנקוט, העזרים והסביבה האופטימלית בה רצו לפעול.

ת הסגל באולפנה. במהלך הפגישה המקדימה, הצגנו את עצמנו, את במקביל, קיימנו פגישה עם שתיים מנשו

הקבוצה כולה ואת מטרותינו בסדנה, ושמענו מהן על ציפיותיהן ועמדתן בקשר לפרוייקט. ניסינו, כבר במפגש 

המקדים, לגשר על פערים אידאולוגיים שעלולים היו להתגלות בהמשך )למשל בקשר להתעסקות בגישה 

וייה או צנחשב קדוש בעבורן( ולהציף נושאים שונים שעשויים לעורר מחלוקת בלתי רחילונית עם טקסט ה

מבוכה )עניינים של צניעות בלבוש, למשל, מצידן, או רגישות להערות שאינן במקומן הנודעות להעדפה מינית, 

, למשל, מצידנו( בהמשך יצאנו לסיור ברחבי מבנה האולפנה, במהלכו סקרנו את הכיתות, מרחב החצר

 הספרייה וחדר המורים והתחלנו בתכנון חלוקת החללים לקבוצות.

לאחר מכן הצגנו בפני הכיתה מצגת של החללים המוצעים במבנה וסיפרנו לקבוצה על המפגש שהיה לנו עם 

סגל האולפנה, על הנושאים שהועלו במפגש ועל ציפיותיהן מהסדנה. בהמשך דנו עם חברי הקבוצה בדרכי 

 לדעתם וניסינו לחזק את ביטחונם ולהלהיב את רוחם בנוגע לסדנה המתקרבת.הפעולה המועדפות 

ביום הסדנא הגענו, חברי הקבוצה המארגנת, מוקדם יותר לאולפנה. וידאנו שהחללים המיועדים מוכנים 

ומסודרים לסדנא, יצרנו קשר עם הסגל והמנהלת ותיאמנו איתן את פתיחת הסדנא בחלל הכניסה. עם הגעת 

ם, ריכזנו אותם בכיתה אחת, הראינו להם את החדרים שיועדו לפעילויות שלהם ועזרנו להם הסטודנטי

 להתכונן.

 לילךבשלב זה פתחה  התקבצו בחלל הכניסה יחד עם המורות שלהן והסטודנטים.הן הגיעו התלמידות כש

הפתיעה את הקהל והתרגשות קלה אחזה  הופעת הבובה גדולת המימדים בדברים מקדימים והציגה אותנו.

דברי הסבר ופתיחה בנוגע לסדנה, ומייד לאחר מכן דיבר איתי ה"פסיכולוג" ומוטי נשאו הבובה  בתלמידות.

מקס( וניסה לפוגג את חששותיי מהמפגש עם התלמידות הדתיות. לאחר מכן, הוא )שמעתה יקרא בשמו הלא 

ין מקס את המנהלת ושתי תלמידות לשיחה גלוייה על נושא , הזממוטי" של"החששות הפגת שוב, באמתלת 

                                                        
1
 46.6.9נדלה בתאריך  http://portal.macam.ac.il/ArticlePage.aspx?id=9309על ג'יקסו מתוך  אתר מס"ע    

http://portal.macam.ac.il/ArticlePage.aspx?id=9309
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הן או חששותיהן מקיום סדנה בנושא עם סטודנטים חילוניים. לבסוף, נפרד מקס מכל ימגילת רות וציפיות

 "מטופליו" החדשים והבטיח לחזור בסוף שני ימי הפעילות.

 :פתיחה שיחת

 אתכם תוללו כדי היום לכאן ובאתי במקצועי קליני פסיכולוג אני, מקס ר"ד שמי. ן/לכולם שלום: מקס

 .5..3-ה ובתאריך היום, יומיים במהלך כאן לעבור עומדים שאתם מעניין המאוד בתהליך

. הקיבוצים בסמינר ואמנות להוראה סטודנט גם והוא שלי פציינט שהוא, מוטי בשם בחור כאן איתי נמצא

 למגילת שנוגעת יצירתית פעולה להכין התבקשו סטודנטים כמה ועוד שהוא האחרונה בפגישה לי סיפר מוטי

 לספר רוצה היית, מוטי. בעיות בכמה נתקל הוא העניין על לחשוב התחיל וכשהוא באולפנה כאן בנות עם רות

 ?שלך החששות על קצת לנו

 ...אבל מביך קצת זה, כן.. אממ: מוטי

 .בחדר כאן הנוכחים כל לבין לבינך ביני יישאר שתגיד מה כל, מוטי נבוך להיות מה לך אין: מקס

, חילוני אני, יודע אתה. דתית לאולפנה להגיע קצת שחששתי להודות חייב אני, כל קודם... אז, טוב: מוטי

 .מלחיץ קצת זה, דתיים בתכנים ולהתעסק דתית לאולפנה ולהגיע

 ?לא, הזה הפחד את להביס טובה הכי הדרך מה יודע אתה אבל. לגמרי טבעי זה, טוב: מקס

 ?מה: מוטי

 ".בהצפה טיפול" שנקרא התנהגותית בפסיכולוגיה טיפול יש, מוטי תראה: מקס

 ?הצפה: מוטי

 אם. כך כל נורא לא שהשד רואה הוא ואז הזה בדבר אותו מציפים, ממשהו חשש יש למישהו אם. כן: מקס

... אז, דתיים או מדת פוחד מישהו ואם, שעות לכמה למעלית אותו מכניסים, למשל, ממעליות פוחד מישהו

 ?לא מתכוון אני למה מבין אתה( סביב מסתכל)

 .מבין שאני לי נראה, כן: סביב מסתכל, מוטי

 ?כך כל נורא והשד, נו: מקס

 .כאן נחמד שדי האמת, לא: מוטי

 ?לך מציק עוד מה. הלאה, אוקיי: מקס

 .רות מגילת: מוטי

 ?רות מגילת עם הבעיה מה: מקס

... יהודייה לא בכלל שלו ושהגיבורה אהבה על שמדבר, פמיניסטי כזה סיפור זה אבל, בעיה שום אין: מוטי

 ...באולפנה בנות עם זה על לדבר בעייתי קצת לי נראה

 . בעניין דעתם מה האחרים מהסטודנטים או מהאולפנה מישהי נשאל אולי? חושב אתה: מקס

 לקראת מחשבותיהם ועל רות מגילת על איתם מדבר מהסטודנטים או מהסגל  מהתלמידות מישהי מעלה מקס

 .ממנה נפרד לבסוף .המשותפת הפעולה

 זה. וחושש שתוהה היחיד לא ואתה כאן רבה היא הפעילות לקראת ההתרגשות, מוטי, רואה שאתה כמו:מקס

 שיותר כמה ללמוד ולנסות פנימה לצלול זה, כך אם, עכשיו לנו שנשאר מה כל. המפגש של מהקסם חלק הרי

 הפיק אחד כל מה נבדוק במהלכה סיכום לשיחת הבא בשבוע וניפגש בהצלחה לכולנו שיהיה. מהשני האחד

 ! בכיף שיהיה: חשוב והכי, מהתהליך ולמד
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אחרי שיחת הפתיחה חילקנו את הנערות לקבוצות וכל קבוצה יחד עם הסטודנטים המדריכים פרשו לחדרים 

 .להנחיית הפעילויות
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ואנשים יחסים על  
ב'עץ הנדיב'ו רות במגילת היחסים מערכות  

ליבנה תומר, לב בן, לויה אור  

 

 של יחסיהן את לקחת בחרנו. עמם שיוצר והאינטראקציות שסביבו האנשים הם האדם של בחייו מהותי חלק

 האנשים עם שלנו יחסים מערכות על להשליך זה ומניתוח אותה לנתח, יחסים למערכת בוחן כמקרה ונעמי רות

 . חברותיהן עם העניין את ייקחו לאן הבנות עם נדון השיעור בסוף. בקרבתנו

 : שעה כחצי חלק כל, חלקים משלושה בנוי השיעור

 . סילברסטין מאת של  "הנדיב עץ"ב המתוארת היחסים מערכת ניתוח בעזרת יחסים מערכות אפיון .א

 . תנועה תרגילי – יחסים במערכות התנסות .ב

 חיבור למגילה וסיכום   .ג

 

 : מטרות

  .ונעמי רות: במגילה המרכזית היחסים מערכת ניתוח .1

 . חיינו על" הנדיב עץ"וב במגילה היחסים מערכות ומאפייני המניעים השלכת .2

 . משמעות להם ומעניק האדם בחיי מרכזי מרכיב הוא אנשים בין הקשר כי הבנה .3

 . הבנות בקרב מילים ללא ורתתקש יצירת .4

 .כיפית ולמידה אחרת באווירה עורשי .5

 

 . דקות .3 :השיעור משך

 .ס"ביה חצר :מיקום
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 :מהלך השיעור

 (דקות 03" )העץ הנדיב" .6

 ומתחילים לעץ מסביב יושבים(. מנצנץ ירוק מסול עלים: לפירוק הניתנים שונים חומרים עשוי) גדול עץ

 חלק תולשים – מה דבר נותן העץ בו בסיפור לחלק מגיעים כאשר. סילברסטין של מאת" הנדיב העץ" בקריאת

 . מהעץ זה

  –(לשתף שרוצה מי רק) קצר דיון הקריאה במהלך

 חווית נתינה ממישהי אחרת ? 

 חווית לקיחה ממישהי אחרת ? 

 :לאחר הקריאה

 לילד העץ בין היחסים מערכת בבסיס היה מה ? 

 (.האנושי המגע בשביל החומר את להקריב מוכן היה העץ? )הילד נתן ומה העץ נתן מה 

 הספיקה לא העץ של האהבה למה? חומרית רק היא הנתינה האם? 

 רקע על של סילברסטין 

 

 (דקות 03)תרגילי תנועה  .2

 ישולבו מהתרגילים בחלק. התמסרות, תיאום, הקשבה, לזולת ברגישות העוסקים בן בהנחיית תרגילים

 ...(ו"וכ כדור, בלון) אביזרים

 התרגיל במהלך עלו רגשות/ תחושות איזה? 

 

 ( דקות 23)היחסים במגילה  .0

 :ח"י-ז"ט', א, רות הקראת .א

אֶמר טז י-ַאל רּות ַותֹּ ְפְגעִּ י-תִּ ְך ָלׁשּוב ְלָעְזֵבְך, בִּ י  :ֵמַאֲחָריִּ י ֲאֶׁשר-ֶאל כִּ י ּוַבֲאֶׁשר, ֵאֵלְך ֵתְלכִּ ינִּ ין ָתלִּ  ַעֵמְך--ָאלִּ

י ְך, ַעמִּ י ַבֲאֶׁשר יז  .ֱאֹלָהי ֵואֹלַהיִּ י ְיהָוה ַיֲעֶשה כֹּה; ֶאָקֵבר ְוָׁשם, ָאמּות ָתמּותִּ ה, לִּ יף ְוכֹּ סִּ י--יוֹּ יד, ַהָמֶות כִּ  ַיְפרִּ

י י, ַוֵתֶרא יח  .ּוֵביֵנְך ֵבינִּ ְתַאֶמֶצת-כִּ יא מִּ ָתּה ָלֶלֶכת הִּ  .ֵאֶליהָ  ְלַדֵבר, ַוֶתְחַדל; אִּ

 מאיפה לקוח הקטע ? 

 מה הקשרו לשאר הסיפור? 

 המגילה סיפור את מניע מה ? 

 בו המרכזית היחסים מערכת מהי ? 

 (. לנעמי רות של נאמנותה? )מאפייניה מהם 

 צאן לנכסי הפכו אלה פסוקים למה? לנעמי רות בין היחסים מערכת על אלה מפסוקים לחדד ניתן מה 

 ?ברזל

 הנדיב בעץ היחסים מערכת דומה במגילה מהמערכות יחסים מערכת לאיזו ? 

 אנשים בין יחסים על משפיע החומרי המצב האם ? 
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 אושר על משפיע החומר כמה עד? 

 לתת רצון אין אם גם ערך היא הנתינה האם ? 

 נתינה מדי יותר יש האם ? 

 עדיף היה לנעמי כסף נותנת היתה רות אם? 

 יחסים ממערכות דוגמות להביא? לעולמן מתחברות" הנדיב עץ"וב במגילה היחסים מערכות איך 

 . קונקרטיות

 .בהן שהתנסו יחסים ממערכות מהטקסטים דוגמות להביא הדיון כל לאורך*

  

 (דקות 5) סיכום .4

 .לה לתת רוצות שהן משהו ועליו עלה לחברה לתת, מהעץ עלים קטיף

 

 : ציוד

 . הנדיב העץ ספר, מוגדל ציטוט, אגלינג'ג כדורי, חוט, מנייר עלים

 

 :שיחת סיכום

 ממה נהנו ? 

 ממה פחות ? 

 לתקן, התאמות לעשות צורך יש האם? בכתה אחרות בנות עם שיעבוד חושבות מה? 

 (? מעבירות שהן שעה של פעילות) שבוע בעוד בפעילות מתבססים ומתודות טקסט איזה על 

 זו פעילות להעביר רוצות שהיו השתיים מי ? 
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תְַּחִילְָּאת  ְּ" ֶׁ יְֵּאש   "כ ִ

"החיל אשת" ודמות רות של דמותה בחינת  
פריבס ועדי קמחי שרון  

 

 הבולטות שהדמויות מכך להתעלם ניתן לא אך. רבות וסוגיות דילמות הקוראים בפני מעלה המגילה סיפור

 בין יחסים מתאר והסיפור וחסד נאמנות של לסמל שהפכה, אישה שם על קרויה המגילה. נשים הינן במגילה

 . ונעמי רות שבראשן, נשים

 מצויות הנערות, חייהן של זה בשלב. באולפנה הלומדות', ט בכיתה דתיות נערות עם נעבוד, זו סדנא במהלך

 את מעצבות הן, זה התבגרות בתהליך. והדתית הנשית, האישית זהותן את מגבשות הן בו, התבגרות של במסע

. השני המין בני את גם הכוללת, סביבתן מול אל וכן בה כנשים ולייצוגן לדת ביחס, לעצמן ביחס תפיסותיהן

 חוצות שאלות ומעלה, ביניהם והחיבור הנשיות, הדת, האמונה אודות ומחשבה שיח מזמן רות במגילת עיון

 . ותרבויות זמנים

 

 : שעה כחצי חלק כל, חלקים מחמישה בנוי השיעור

 .הנושא וחשיפת א.    היכרות

 .קבוצות שתי בין' עימות' – רות של האמביוולנטית ב.    דמותה

 ".חיל אשת" הפיוט עם מדרש ג.    בית

 ".חיל אשת" של משותפת אמנותית יצירה .ד

 .התוצר והצגת יקסו'הג פעילות תכנון .ה

 

 : מטרות

 .ולשלילה לחיוב, רות של המורכבת דמותה . בחינת1

 ".חיל אשת" בפיוט המובאת האישה לדמות במגילה רות של דמותה . השוואת2

 ".חיל אשת" הצירוף של ביקורתית . בחינה3

 

 . דקות .12 :השיעור משך

 

 .הספר-בבית מרחב :מיקום
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 :השיעור מהלך

 (דקות .2) הנושא וחשיפת היכרות . 6

 אשת" הפיוט יושמע ברקע, לחדר ייכנסו הבנות -'(דק 7) אהסדנ במוקד שיעמוד הטקסט חשיפת .א

 מהבנות אחת וכל הסבר יינתן. המגילה מתוך פסוקים עם שלטים תלויים יהיו הקירות על". חיל

 .מתחברת הכי אליו הפסוק ליד יעמדתו הפסוקים בין תסתובב ומאיתנו

 עם דף אחת לכל נחלק, במעגל נתכנס -'(דק 13) הסדנה מבנה הצגת, המגילה ועם אישית היכרות .ב

 דרך, עצמה את אחת כל תציג במהלכו, היכרות סבב נעשה .הקירות על תלויים שהיו הפסוקים כל

 בסיפור שייך הפסוק לדעתן לאן אותן נשאל מכן לאחר. בו בחרה מדוע ותסביר נעמדה לידו הפסוק

 .המסגרת סיפור את ונשחזר המגילה

 ונפנה הבא מפגשה מהלךוב הנוכחי המפגש במהלך להיות הולך מהו עצמנו את נציג הסבב בתום

 נדון בהם התכנים את הלאה״ ״יעבירו בו, הבא במפגש שתיערך הג׳יקסו לפעילות ליבן תשומת את

 .זה במפגש

 (דקות .2) קבוצות שתי בין' עימות' – רות של האמביוולנטית דמותה. 2

 החיוביים היבטיה על במגילה המואביה רות דמות בחינת – מהמגילה טקסט סביב מדרש בית

 ;והשליליים

 אחת) מנחה תהיה קבוצה תת ולכל לשתיים תתחלק הקבוצה -'(דק .1) בקבוצות ושיח למידה .א

 תציג בקבוצה חברה כל במהלכו, הקבוצות בין' עימות' נקיים, זה לימוד בתום כי נסביר (.מאיתנו

 קבוצה. רות של דמותה לבחינת והוראה  מהמגילה זהים נבחרים פסוקים תקבל קבוצה כל .טענה

 להדגיש תידרש השנייה והקבוצה רות של חיוביים מאפיינים בטקסט להדגיש תידרש אחת

  .שלה שליליים מאפיינים

/  בעד אחת טענה תעלה בתורה קבוצה כל'. עימות' ונקיים נתכנס -'(דק .1) "(דיבייט' )"עימות' .ב

 עצם כי נדגיש, העימות לסיכום .משלה נגדית טענה ותוסיף השנייה הקבוצה תשיב אליה, נגד

 של לדמותה לשלילה מאפיינים והן לחיוב מאפיינים הן בתוכם מגלמים הפסוקים שאותם העובדה

 .המקראי המספר ידי-על והצגתה הדמות של המורכבות על להצביע יכולה, רות

 '(דק 23) "חיל אשת" הפיוט עם מדרש בית. 0

 נתחלק; המקראי הטקסט עם השקה נקודותו רות של דמותה בחינת -'(דק 15) טקסטים עם מדרש בית .א

 ומדוע זה פיוט מהו נשאל". חיל אשת" הקדום הפיוט תןיינ קבוצה לכל. הקבוצות תתי לשני בשנית

 לפסוק ליבן תשומת את ונפנה צורך פי-על נשלים. רות מגילת על המדבר במפגש בו לעסוק בחרנו לדעתן

 וכן הפיוט את הושמע בו השיעור לתחילת כקישור", חיל אשת" רות את מכנה נעמי בו', ג בפרק א"י

 בתוכן יתמקדו שאלותה. לדיון מנחות שאלות עם כרטיסייה קבוצה תת כל תקבל, מכן לאחר. זה לחלק

 קבוצה תת כל על ."חיל אשת" הצירוף ובבחינת למגילה טקסטה בין והשוני הדמיון נקודותב ,טקסטה

 ".חיל אשת" מיהי בעיניהן המייצגת אמירה שהינו לתוצר להגיע

 את וכן דנה בהם הדברים עיקרי את תציג קבוצה וכל נתכנס מכן לאחר -'(דק 8) במליאה שיתוף .ב

 .שגיבשה האמירה
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 '(דק 27)" חיל אשת" של משותפת אמנותית יצירה. 4

 את נעבד, השיתוף לאחר -'(דק 17) אמנותית מבחינה ויצירתה רות של לדמותה זהות גיבוש? רות מיהי .א

 נצייר -במפגש שלנו החוויה את שתייצג ,האמירות שתי בעקבות משותפת יצירה וניצור שעשינו מה

 ".חיל אשת" של לדמותה באשר והתובנות החוויה את שישקף, קנבס גבי על משותף ציור

 תקבל אחת כל. המפגש את עבורה שמסכמת אחת מילה תציין אחת כל ובו סבב נערוך -'(דק .1) סיכום .ב

 משהו? בה גילתה חדשה תכונה איזו? שלה רות מיהי) בסדנא" קיבלה" שהיא משהו עליו ותכתוב קלף

, הקדשה עם בשקית שלה הקלף את אחת לכל נעטוף, מכן לאחר'(, וכו שחוותה חוויה, שלמדה חדש

 .כמזכרת תיקח אותה

 '(דק .1)הפסקה *

 '(דק .2) התוצר והצגת יקסו'הג פעילות תכנון .5

 ושתי יקסו'הג במתכונת, הבא בשבוע המפגש את להעביר אחראיות שיהיו נציגות שתי תבחר הקבוצה

 לפי נתחלק. הקבוצות כלל של במליאה( והתובנות הקנבס) התוצר הצגת על האחראיות נוספות נציגות

 .לפרטים ונתכנן האחריות תחומי
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 חיל אשת

ל-ֵאֶׁשת י, ַחיִּ ְמָצא מִּ ק; יִּ ים ְוָרחֹּ ינִּ ְפנִּ ְכָרּה מִּ  .מִּ

 .ֶיְחָסר ֹלא, ְוָׁשָלל; ַבְעָלּה ֵלב, ָבּה ָבַטח

ב ְגָמַלְתהּו  .ַחֶייהָ  ְיֵמי, כֹּל, ָרע ְוֹלא טוֹּ

ים ֶצֶמר, ָדְרָׁשה ְׁשתִּ  .ַכֶפיהָ  ְבֵחֶפץ, ַוַתַעש; ּופִּ

יוֹּת, ָהְיָתה ֵחר ָכֳאנִּ ֶמְרָחק; סוֹּ יא, מִּ  .ַלְחָמּה ָתבִּ

ד, ַוָתָקם ֵתן, ַלְיָלה ְבעוֹּ ק; ְלֵביָתּה ֶטֶרף ַותִּ  .ְלַנֲערֶֹּתיהָ , ְוחֹּ

ָקֵחהּו, ָשֶדה ָזְמָמה י; ַותִּ ְפרִּ  .ָכֶרם ָנְטָעה, ַכֶפיהָ  מִּ
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ז ָחְגָרה עֶֹּתיהָ , ַוְתַאֵמץ; ָמְתֶניהָ  ְבעוֹּ  .ְזרוֹּ

י, ָטֲעָמה ב כִּ ְכֶבה ֹלא; ַסְחָרּה טוֹּ  .ֵנָרּה ַבַלְיָלה יִּ

ְלָחה, ָיֶדיהָ  יׁשוֹּר ׁשִּ  .ֶלְךפָ  ָתְמכּו, ְוַכֶפיהָ ; ַבכִּ

י ָפְרָשה, ַכָפּה ְלָחה, ְוָיֶדיהָ ; ֶלָענִּ ן ׁשִּ  .ָלֶאְביוֹּ

יָרא ֹלא ָשֶלג ְלֵביָתּה תִּ י: מִּ ים ָלֻבׁש, ֵביָתּה ָכל כִּ  .ָׁשנִּ

ים  .ְלבּוָׁשּה ְוַאְרָגָמן ֵׁשׁש; ָלּה ָעְשָתה ַמְרַבדִּ

ָדע ים נוֹּ ְבתוֹּ ; ַבְעָלּה ַבְשָערִּ ם, ְבׁשִּ ְקֵני עִּ  .ָאֶרץ זִּ

ין ְמכֹּר, ָעְשָתה ָסדִּ י ָנְתָנה, ַוֲחגוֹּר; ַותִּ  .ַלְכַנֲענִּ

ְשַחק; ְלבּוָׁשּה ְוָהָדר עֹּז ן ְליוֹּם, ַותִּ  .ַאֲחרוֹּ

יהָ  ַרת; ְבָחְכָמה ָפְתָחה, פִּ ָנּה-ַעל, ֶחֶסד ְותוֹּ  .ְלׁשוֹּ

ָיה פִּ יכוֹּת, צוֹּ אֵכל ֹלא, ַעְצלּות ְוֶלֶחם; ֵביָתּה ֲהלִּ  .תֹּ

 .ַוְיַהְלָלּה, ַבְעָלּה; ַוְיַאְשרּוהָ , ָבֶניהָ  ָקמּו

ל ָעשּו, ָבנוֹּת ַרבוֹּת ית, ְוַאְת ; ָחיִּ  .ֻכָלָנה-ַעל ָעלִּ

י ְוֶהֶבל, ַהֵחן ֶׁשֶקר ָשה: ַהיֹּפִּ ְרַאת אִּ יא', ה-יִּ ְתַהָלל הִּ  .תִּ

י, ָלּה-ְתנּו ְפרִּ יַהְללּוהָ ; ָיֶדיהָ  מִּ ים וִּ  .ַמֲעֶשיהָ  ַבְשָערִּ
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 ?הם האחד – האנושי והחסד האלוהי החסד
 שחם גבע ועודד הסינג

 

 

 דוד של מקורותיו על אגדתי רקע עם כסיפור ראשונה בקריאה נראה אשר מקסים אגדה סיפור הינה רות מגילת

 אלה מרעיונות אחד. קץ ללא בהם לעסוק ניתן אשר לאינספור רבים רעיונות המגילה פסוקי בין קיימים. המלך

 על דעתם נתנו כבר ל"חז. זה חסד במתן הגלומה והתרומה לרעהו האדם עזרת – האנושי החסד של הרעיון הוא

 כולה והתורה חסד כולה זו שמגילה לפי: "בשבועות רות מגילת את קוראים דווקא מדוע לשאלה בתשובתם כך

"( תורה מתן) " השבועות בחג המסורת פי על שניתנה התורה – כך אם(. רות מגילת על" טוב לקח" מדרש" )חסד

 (. כו, לא משלי" לשונה על חסד ותורת)" חסד עצמה היא

. אלוהים כלפי האדם של האמונית חובתו לבין לאדם אדם בין המוסרית החובה בין קושרת היהודית האמונה

 החברה של התווך כעמוד דמוקרטית-ההומאניסטית התפיסה של בבסיסה גם עומדת זו מוסרית חובה

 הציווי, האנושי החסד עומד דמוקרטית-היהודית הישראלית והחברה ישראל מדינת של בבסיסה. המערבית

 .ערכי כמגדלור", כמוך לרעך ואהבת"ל

 ואת, האלוהי לחסד( כזהה או) כשווה האנושי החסד את נס על כמעלה רות מגילת את לבנות ינסה השיעור

 בחסד הרואה ישראלי, כמחנכים להשקפתנו". האנושי החסד משקפי"ב העולם לראיית כמדריך המגילה סיפור

 עם וזו זה עם זה חסד עושים פרטיה אשר אמיתית יהודית-דמוקרטית חברה אל יוביל עליון חברתי ערך האנושי

 .זו

  :מטרת השיעור

 .ראותה פי על האנושי החסד מאפייני את תגדיר הכיתה. 1

 .עצמו במקרא מקורו אשר המודרנית המציאות לניתוח ככלי האנושי החסד את תכיר הכיתה. 2
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 :השיעור מהלך

 הסצינות את המזכירות תמונות יחולקו –' א פרק אירועי על דגש מתן תוך העלילה תקציר – רות מגילת – א

 .האירועים את נאזכר פיהן ועל במגילה המרכזיות

 :רות ומגילת השבועות חג - ב

 בזה שיהיה מקווה אני? לחג המגילה בין הקשר מה? שבועות בחג רות מגילת נקראת מדוע: לכיתה שאלה

 .רעננה יותר דרך לנסות אפשר אולי. אותן לעניין כדי

 :השבועות לחג המגילה בין בקשר העוסקים מקורות שלושה של חלוקה -

 

 . 2("השבועות חג) הקציר זמן והוא שעורים קציר בתחילת - רות במגילת שכתוב מפני" .1

 ופאה, שכחה, לקט מצוות בשכר, העניים לרגל אלא מתברך אדם של עבודתו פרי אין: ללמדנו כדי" .2

 ".עניים מתנות ושאר

 ".חסד כולה והתורה, חסד כולה זו שמגילה לפי" .3

 ?מתחברות יותר אתן הסבר לאיזה? אתכן משכנע הכי ל"חז של הסבר איזה: לכיתה שאלה

 .תורה מתן חג – 3' מס מקור על דגש -

 

 ".בתורה גדול כלל זה  - כמוך לרעך ואהבת: " עקיבא רבי מקור הקראת

 

 "חסד כולה זו מגילה" .א

 ?חסד זה מה :לכיתה שאלה

 (.הפעילות בהמשך בו ויעזרו) לפניהן יונח הטקסט'. א בפרק .6-1 פסוקים הקראת -

 : שאלות מחשבה לכיתה

 ?איתה הן עשו חסד ואיזה אלוהים איתן יעשה חסד איזה? נעמי מדברת עליו החסד הוא מה .1

 ?לזה זה חסד בין ההבדל מה .2

 

 אני לפניך": מודית" תפילת .ב

 :לוי חזקיה' כ אשת לשרה" לפניך אני מודית"

 ברוכים. בריותיך כל ועם עימי לעשות עתיד אתה ואשר עמדי עשית אשר החסד כל על' ה, לפניך אני מודית

 זרעי ואת אותי ותזכה ולשלום לחיים ותפקידנו תברכנו השלום אדון. שלם בלבב רצונך שעושים מלאכיך

 שמחה רוב מתוך שבתות לקבל ותזכני וחטאתי פשעי ותמחל עווני ותעביר רואיי כל בעיני וחסד חן למצוא

 מדווה מיני וכל רעים חלאים מיני כל ישראל עמך ומכל ממני ותעביר עוונות מיעוט ומתוך וכובד עושר ומתוך

                                                        
2 22-226, היהודית הסוכנות: ירושלים, המקורות פי על רות מגילת הוראת – מלכות של אימה, 4.9., יהושע, בכרך   
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', ה אתה ברוך. ובאהבה ביראה לעבדך וכבוד עושר ורוב הבא עולם וחיי טוב יצר ותנחילני ועניות דלות מיני וכל

 .הכבוד מלך

 

 בנשים עיסוקה עצם אך היהודית במסורת רבים מקומות על במילותיה השפיעה רות מגילת: לתפילה קישור

 לכך מרהיבה דוגמא - היהודית ההיסטוריה במהלך יהודיות נשים בקרב יותר אף לחשובה אותה הפך גיבורות

 ".לפניך אני מודית" התפילה היא

 הפעילות בהמשך. כבר חולקו אשר הרלבנטיים הפסוקים של השני בצד תונח התפילה – לכיתה התפילה חלוקת

 .הטקסטים שני בין מילוליים הקשרים ולמצוא לסמן בכדי בדפים צורך יש

 .האיטלקית בקהילה היהודיות הנשים אופי, ספרד גירוש – התפילה מחברת על ותרבותי היסטורי רקע

 כטקסט אלא תפילה של בהטעמה לא אך לקרוא מהתלמידות מאחת נבקש – וניתוחה התפילה קריאת

 .מקורי היסטורי

 :לכיתה שאלות

 ?זו בתפילה האישה מתפללת מה לשם

 ?אלוהים את רואה היא כיצד

 חן למצוא, בריאות? )בתפילה ביטוי לידי בא זה חסד כיצד? המתפללת מדברת עליו לדעתכן החסד הוא מה

 (.ו'וכ המשפחה זרע המשך, הקהילה בעיני

 ? המתפללת כותבת שבעקבותיו האסון צל מול אל זו תפילה מתאימה האם

 

 :למגילה התפילה בין קישור

 ?במגילה 8 בפסוק נעמי של מילותיה לבין התפילה בין הקשר מה: לשאול

 ?אלוהים אל מתייחסת נעמי כיצד? נעמי לבין המתפללת בין קשר לראות ניתן האם

 .אלוהים בידי" גורל כמוכת" עצמה את נעמי מציגה בהם הפסוקים הדגשת

 '?  א פרק בעקבות נעמי של האישית תפילתה נראית הייתה לדעתכן כיצד: לכיתה שאלה

 . אלוהים אל נעמי של בשמה' א פרק פסוקי בין קצרה תפילה כתיבת -

 .ישתפו לשתף שירצו ואלו עצמה משל אישית תפילה תכתוב תלמידה כל

 העובדה בשל והן אישי באופן אנר'הז את מכירות שהתלמידות העובדה בשל הן תפילה מאפייני יוגדרו לא

 .אדם של תפילתו על אחר או כזה סגנון לכפות רוצים אנו שאין

 .עובד והולדת ורות נעמי גאולת – המגילה וסוף' ד פרק אירועי קריאת -

 ?נעמי י"ע להיאמר הייתה מתאימה" לפניך אני מודית" תפילת כעת האם: לכיתה שאלה

 -'א חלק סיכום

 גמול, בלעדית תוצאה הינו", לפניך אני מודית" כותבת מתפללת אליו, האלוהי החסד המגילה פי על כי נדמה

 כתורת" כמוך לרעך ואהבת" הציווי את הרואה האדם. אנושי חסד של תפיסה פי על חייו את החי לאדם הניתן

 והמשך בריאות, במשפחה מתבטא ובתפילה במגילה אשר, אלוהי חסד לבסוף יקבל אשר האדם הוא חיים

 בדמותה להתמקד חשוב אך. לאחר העוזר לאדם עוזר אלוהים: הוא המגילה של שמסרה אפוא נדמה –. הדורות
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 האלוהי הגמול על חשיבה מתוך לא ברור באופן נובע, נעמי כלפי מפגינה היא אשר החסד, פעולתה אשר רות של

 החשוב הנדבך היא רות של בפעולתה התמימות. לרעותה אותנטית אישית מחויבות מתוך אלא העתידי

 השכר לאותו ציפייה ללא לרעיו בחסד הפועל לאדם רק ניתן האלוהי החסד לפיכך. החסד במוסד והאמיתי

 את בציווי מכוונת דמותו אין כי להוכיח המגילה בכל פעילה אינה אלוהים של שדמותו הסיבה זו כי וייתכן

 מעוצבת דמותו אלא'( יב פרק בבראשית אבינו לאברהם בדומה) הבטחה מתוך אותן מניעה או הדמויות

 .לתגמלו בכדי למעשיו וממתין בוחנו, האדם של האותנטיות פעולותיו על כמתבונן

 

 תוצר והכנת פעילות –' ב חלק

-היום באירועים דווקא נמצאים מאדירים אנו אותו האנושי החסד מקרי כי לראות ניתן המגילה אירועי פי על

 דווקא לב שמים שאנו נדמה לעיתים. הדעת את נותנים לא או רואים לא לרוב אנו אותם שגרתיים,יומיים

 (. יותר" הצהובים)" השליליים לאירועים

 אדם בין הטוב אירועי ואת? יותר הצהובים? הרעים לסיפורים דווקא אנחנו נמשכים מדוע :לכיתה שאלה

 ?לרוב ושפתותינו דעתנו של מעלים לא אנחנו לרעהו

 אותן מתוך עולמנו את לראות ננסה הבה", החסד משקפי" נכנה אותו כלי כחברה לנו לבנות ברצוננו -

 שכזו ראייה. אדם בני בין שנעשה החסד ואת לרעהו אדם של ההדדית העזרה את המחפשות משקפיים

 .ו'וכ דיבורנו, מעשינו על אחרת להסתכלות כולה החברה ואת אותנו תוביל לבטח

 

 "הטובים המעשים יום-יום" ל" הטובים המעשים יום"מ פעילות

 (.בכמות תלוי שלישיות או) לזוגות תתחלק הכיתה -

 (.ו'וכ ידיעות, היום ישראל, הארץ – שונים) כותרות עיתוני מספר יחולקו קבוצה מיני לכל -

 נגלה בהם האירועים את הכתובים מן לדלות ונסו שלכן" החסד משקפי" את נא הרכיבו, יקרות בנות" :הוראה

 כתבות 2-3 מצאו". בו דבק"ו לרעהו כעוזר בגדולתו האדם נגלה בהם מקרים –לליבכן נגעו אשר האנושי החסד

 ?" שנעשה החסד הוא מה וכתבו שכאלו

 .שבחרה הכתבות את תציג קבוצה כל – שנבחרו הכתבות על דיון

 ?מה פי על אז, כן אם? למשנהו טוב מעשה בין דירוג לעשות ניתן לדעתכן האם: לכיתה שאלה

 

 לצד. גדול פלקט על אותה ותדביק( בגודל תלוי – שתיים או) אחת כתבה תבחר קבוצה כל :התוצר הכנת

 ".בה דבקה ורות" :הפלקט כותרת .שנעשה האנושי החסד הוא מה הקבוצה תכתוב הכתבה

 ואחת אחד כל אם. בכלל בחיים גדול כלל זהו גבירותיי, בתורה גדול כלל זהו" כמוך לרעך ואהבת: "לסיכום

 יותר טוב – שלנו העולם ובכלל שלנו הארץ, שלנו החברה תראה חברו הוא שלצידו שהאדם ירגיש מאיתנו

 .יותר ושמח

 :השיר השמעת

 http://www.youtube.com/watch?v=STbRvpCADiM "סיפור של צעצוע"הסרט  מתוך שלך" חבר אני"

http://www.youtube.com/watch?v=STbRvpCADiM
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 אצל ח"נ ביאליקאהבה במגילת רות ו "הכניסיני תחת כנפך":

 נאור וטל מוסקוביץ נועה, אלתר טל

 

 של יחסיהן את לקחת בחרנו. עמם שיוצר והאינטראקציות שסביבו האנשים הם האדם של בחייו מהותי חלק

 . חברותיהן עם הענין את יקחו לאן הבנות עם נדון השיעור בסוף. ומחזקת מעצימה יחסים כמערכת ונעמי רות

 

 : שעה כחצי חלק כל, חלקים משלושה בנוי השיעור

 . ביאליק נחמן חיים של" כנפך תחת הכניסיני" השיר על דיון .א

 : לפסוקים בהקשר רות מגילת על דיון .ב

אֶמר" י-ַאל רּות ַותֹּ ְפְגעִּ י-תִּ ְך ָלׁשּוב ְלָעְזֵבְך, בִּ י  :ֵמַאֲחָריִּ י ֲאֶׁשר-ֶאל כִּ י ּוַבֲאֶׁשר, ֵאֵלְך ֵתְלכִּ ינִּ ין ָתלִּ  ַעֵמְך--ָאלִּ

י ְך, ַעמִּ י ַבֲאֶׁשר .ֱאֹלָהי ֵואֹלַהיִּ י ְיהָוה ַיֲעֶשה כֹּה; ֶאָקֵבר ְוָׁשם, ָאמּות ָתמּותִּ יף ְוכֹּה, לִּ סִּ י--יוֹּ יד, ַהָמֶות כִּ  ַיְפרִּ

י  ביאליק של לשיר וקישור( ז"י-ז"ט פסוקים, רות מגילת." )ּוֵביֵנְך ֵבינִּ

 

 פתקים ובתוכה מקושטת מעטפה תקבל אחת כל לבסוף כאשר, לחברה מעטפה קישוט: אומנותי חלק .ג

 ...." כי אחרייך אלך" רשום יהיה ובהם חברותיה מכל

 ?בעולם אהבה יש האם :השיעור נושא

 : מטרות

 . רות מגילת באמצעות" כנף תחת הכניסיני" ביאליק של לשיר לענות .1

 . ונעמי רות: במגילה המרכזית היחסים מערכת ניתוח .2

 . מהנה ולמידה אחרת באווירה שיעור .3

 

 . דקות .3 :השיעור משך

 וחמה נעימה אווירה עם כיתה :מיקום
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 :השיעור מהלך

 (דקות .3) -'א חלק

 מהתלמידות אחת כל. ביאליק נחמן חיים של" כנפך תחת הכניסיני" השיר בתי חמשת עם כרטיסיות הרצפה על

 .מתחברת היא אליו בית בוחרת

 : דיון על השיר

 מדוע בחרת בית זה? 

 (נפרש ביחד? )מובנות שאינם מילים ישנם האם 

 למי פונה המשורר? 

 בשיר מציב שהוא השאלה מהי? 

 אמת אהבת למצוא שניתן מאמין הוא האם? 

 תנאים ללא אהבה זו האם? בעינכן אמת אהבת מהי? 

 ועוד? לאלוהיו אדם בין? לאישה גבר בין? מכירות אתן אמת אהבת איזו. 

, למענה זכו שלא התפילות, לתפילותיו קיבול לכלי היא בקן הכוונה -"תפילותי קן: "ראשון בית -

 .להתייחסות

, הרחמים שער נפתח בה השעה היא היהדות לפי שקיעה שעת -"השמשות בין, רחמים ובעת: "שני בית -

 .הדמות אל ופונה זו תקופה מנצל הדובר. ליבם על אשר את אנשים וחושפים מתוודים בה שעה

 .לכאבו הסיבה את לה יספר שהוא כדי שתתכופף ממנה מבקש הדובר -"יסורי סוד לך ואגל שחי"

 זו, אהבה חוסר של או נכזבת אהבה של הכאב על שמדבר בוגר בחור הינו הדובר כי נראה: שלישי בית -

 . באהבה מחסור -לסבלו הסיבה

 רוצה שמאוד או מאהבה שנפגע מי של אכזבה או ייאוש -?"אהבה זאת מה, בעולם יש אהבה אומרים"

 .באהבה

 .תקוות, משאלות מסמלים הכוכבים ביאליק של הסמלים בלשון -"אותי רימו הכוכבים: "רביעי בית -

 

 (דקות .3)  -ב חלק

 :מהמגילה הפסוקים קריאת

אֶמר" י-ַאל רּות ַותֹּ ְפְגעִּ י-תִּ ְך ָלׁשּוב ְלָעְזֵבְך, בִּ י  :ֵמַאֲחָריִּ י ֲאֶׁשר-ֶאל כִּ י ּוַבֲאֶׁשר, ֵאֵלְך ֵתְלכִּ ינִּ ין ָתלִּ י ַעֵמְך--ָאלִּ , ַעמִּ

ְך י ַבֲאֶׁשר .ֱאֹלָהי ֵואֹלַהיִּ י ְיהָוה ַיֲעֶשה כֹּה; ֶאָקֵבר ְוָׁשם, ָאמּות ָתמּותִּ יף ְוכֹּה, לִּ סִּ י--יוֹּ יד, ַהָמֶות כִּ י ַיְפרִּ  " .ּוֵביֵנְך ֵבינִּ

 (ז"י-ז"ט פסוקים, רות מגילת)

 :דיון

 מאיפה פסוקים אלו? 

 מי הדמויות בשותפות לסיטואציה? 

 מיהן הדמויות בסיפור המגילה? 

 מהי העלילה? 

 שקראנו הפסוקים מתארים בעלילה חלק איזה? 
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 קשר באיזה? ביאליק של לשיר מתקשרים אילו פסוקים כיצד ? 

 ומטיל אהבה ישנה האם שואל ביאליק. ביאליק של לשאלתו כמענה משמשים מהמגילה שבחרנו הפסוקים

 .לנעמי רות בין תנאי ללא אהבה מתוארת במגילה והנה תנאי ללא באהבה ספק

  (דקות .3) - ג חלק

, מספריים, דבקים, עיתונים, קטלוגים, צבעוניים דפים נפזר אנו הרצפה על. גדולה מעטפה מקבלת תלמידה כל

 שיושבת לתלמידה אותה ותכין המעטפה את תקשט תלמידה כל...  ו'וכ קרפים ניירות, נוצות, טושים, נצנצים

 .המעטפה גבי על המעטפה את מכינים שעבורה התלמידה שם את לרשום יש. מימינה

 אלך אני: "המשפט עם בקבוצה איתה שנמצאות הבנות כמספר פתקים מקבלות כולן המעטפה הכנת לאחר

 ...."כי אחרייך

 . המעטפה לתוך לה ותכניס הקבוצה מבנות אחת לכל המשפט את ישלימו התלמידות 

 כמספר פתקים ובפנים עבורה שקושטה מעטפה השיעור כתוצר מקבלת מהתלמידות אחת כל זו פעילות בסיום

 .עבורה חיזוקים עם הקבוצה בנות
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 ביאליק נחמן חיים/ כנפך תחת הכניסיני

י ינִּ יסִּ  , ְכָנֵפְך ַתַחת ַהְכנִּ

י י ַוֲהיִּ  , ְוָאחוֹּת ֵאם לִּ

י יהִּ ְקַלט ֵחיֵקְך וִּ י מִּ  , רֹּאׁשִּ

ַתי-ַקן לוֹּ ָדחוֹּת ְתפִּ  . ַהנִּ

 
ים ּוְבֵעת  , ַהְשָמׁשוֹּת-ֵבין, ַרֲחמִּ

י ד ָלְך ַוֲאַגל ְׁשחִּ ּסּוָרי סוֹּ  : יִּ

ים ְמרִּ ָלם ֵיׁש, אוֹּ ים ָבעוֹּ   – ְנעּורִּ

 ? ְנעּוָרי ֵהיָכן

 
 : ֶאְתַוֶדה ָלְך ֶאָחד ָרז ְועוֹּד

י ְשְרָפה ַנְפׁשִּ  ; ְבַלֲהָבּה נִּ

ים ְמרִּ ָלם ֵיׁש ַאֲהָבה, אוֹּ   – ָבעוֹּ

 ? ַאֲהָבה זֹּאת-ַמה
ים ָכבִּ מּו ַהכוֹּ י רִּ  , אוֹּתִּ

 ; ָעָבר הּוא ַגם ַאְך – ֲחלוֹּם ָהָיה

י ֵאין ַעָתה ָלם ְכלּום לִּ   – ָבעוֹּ

י ֵאין  . ָדָבר לִּ

 
י ינִּ יסִּ  , ְכָנֵפְך ַתַחת ַהְכנִּ

י י ַוֲהיִּ  , ְוָאחוֹּת ֵאם לִּ

י יהִּ ְקַלט ֵחיֵקְך וִּ י מִּ  , רֹּאׁשִּ

ַתי-ַקן לוֹּ ָדחוֹּת ְתפִּ  . ַהנִּ
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ולנה" בוסמןובמחזה " רות במגילת האחר  

 אביתר איילת ולוי דני

 

 

 של בהקשר לדון אפשר שבהם ותימות נושאים מהרבה כאחד -המגילה בתוך -הזר קבלת נושא את זיהינו

 ואנחנו האולפנה תלמידות בה היומיומית המציאות בתוך-במיוחד  רלוונטי לנו הרגיש זה נושא. רות מגילת

, ביותר אקטואלי נושא הוא הזר ושנאת, בתוכנו החי הזר, קבלתו אי נכון יותר או, האחר קבלת נושא. חיים

 שוב המוזכרת לעובדה מתקשר שבחרנו המחזה. חיים אנו בה העיר,  אביב תל בתוך  בו לדון בעינינו וקריטי

 אותה מקבלים -נעמי וגם בעז גם, זרה רות היות למרות. מואבייה הינה שרות,  והיא במגילה ושוב

 פי על ולא מעשיה פי על אותה שופטים אלא. יהודיה איננה היא כי אותה פוסלים אינם הם. כאינדיבידואל

.  מסויים לעם שיוכה או שורשיה  

:חלקים שלושה יכלול השיעור  

 מה? אחרים מטקסטים שלו הייחוד מה? כתוב מחזה איך. ותאטרון מחזה  עם בסיסית הכרות .א

 ?לתאטרון קשור זה וריך? מחזה של המטרות

 . למחזה פוסטרים יצירת, בכיתה והקראתו" ולנה בוסמן" המחזה עם הכרות  .ב

 .הטקסטים שני בין מהחיבור חיינו על ללמוד יכולות אנחנו ומה, רות למגילת חיבור .ג

 

 מטרות: 

 .התאטרון לעולם התלמידות וחשיפת, מחזה -המושג עם הכרות .1

 בטקסט להתבונן לאפשרות הבנות את לחשוף כך ידי ועל, רות במגילת ואחר חדש חלק של למידה .2

 .כיוונים מכמה המקראי

 .שלנו והעם, שלנו המדינה תוך אל זרים מקבלים, וכחברה כפרטים אנחנו איך וכנה אמיתית בחינה .3

 

 משך השיעור: .3 דקות. 

 מיקום: כיתה
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 :השיעור מהלך

 .הכרות וחשיפה לעולם התאטרון

 .עמוקות ונשימות הפנים של בעיקר, הגוף איברי של מתיחה", שחקנים שעושים כמו"  -פיזי חימום -

 על ועמידה, מחזאי", בימוי הוראות" -מושגים עם הכרות, בצורתו, מחזה של הייחוד על הסבר -

 .ומחזה ורומן למחזה הצגה בין ההבדלים

 

 "בוסמן ולנה"

 שאלות נעלה הקריאה כדי תוך.   ולנה בוסמן המחזה מתוך קטע -הבנות עם הטקסט קריאת .א

 :למשל. יותר טוב העלילה את להבין נוכל שבעזרתן

 

 ?כמה דמויות יש בטקסט -

 ?איפה זה יכול להתרחש -

 ?איפה הדמויות נמצאות -

 ?מה המעמד שלהן -

 ?מה הדמויות מזכירות לכן -

 ?על מה העלילה -

 ?מהשנייה אחת רוצות הדמויות מה -

 

 מה? מכינות הייתן פוסטר איזה, הצגה בתור הזה המחזה את מעלות הייתן אם -פוסטרים הכנת .ב

 ?דרכו להעביר רוצות שהייתן המסר

 ".ולנה בוסמן"ו רות מגילת  בין חיבור

 לפי למה? קשים נושאים הרבה כך כל בו יש הרי? הזה המחזה את לכם הבאנו למה  -הבנות את נשאל .א

 ?רות מגילת של בהקשר לכאן אותו הבאנו דעתכן

 למרות. מואבייה הינה שרות,  והיא במגילה ושוב שוב המוזכרת לעובדה מתקשר שבחרנו המחזה .ב

 איננה היא כי אותה פוסלים אינם הם. כאינדיבידואל אותה מקבלים -נעמי וגם בעז גם, זרה רות היות

 .  מסויים לעם שיוכה או שורשיה פי על ולא מעשיה פי על אותה שופטים אלא. יהודיה

 .זרה היותה אף אל רות של הקבלה מהות את ,תמציתית הכי בצורה המבטאים פסוקים שני נקריא  .ג

ל י " פֹּ ְׁשַתחּו, ָפֶניהָ -ַעל, ַותִּ אֶמר; ָאְרָצה, ַותִּ י ַמדּועַ , ֵאָליו ַותֹּ י ְבֵעיֶניָך ֵחן ָמָצאתִּ יֵרנִּ --ְלַהכִּ

י כִּ ָיה, ְוָאנֹּ י ֻהַגד ֻהֵגד--ָלּה ַויֹּאֶמר, בַֹּעז ַוַיַען יא  .ָנְכרִּ ית-ֲאֶׁשר כֹּל לִּ ֵתְך-ֶאת ָעשִּ  ַאֲחֵרי, ֲחמוֹּ

יֵׁשְך מוֹּת י; אִּ יְך ַוַתַעְזבִּ ֵמְך ָאבִּ ַלְדֵתְך ְוֶאֶרץ, ְואִּ י, מוֹּ ל ָיַדַעְת -ֹלא ֲאֶׁשר ַעם-ֶאל, ַוֵתְלכִּ  ְתמוֹּ

ם ְלׁשוֹּ  '.(יא-'י' פס' ב פרק רות מגילת)"   .ׁשִּ

 

 

 



30 
 

 :סיכום

 הטקסט ובין המחזה בין חיבור ידי על שעשינו הלימוד, בעקבות, בחיינו לעשות יכולות שאנחנו התיקון מה

 לקבוצה שיוכו פי על ולא מעשיו פי על, אדם הוא באשר אדם לשפוט כולנו שנוכל מקווים אנחנו? המקראי

 .זכות לכף אותו לשפוט נשתדל, אחרת נוכיח שלא עד, לנו הזר אדם ובנוסף, אחרת או כזאת

 

 .ך"ותנ עצמו המחזה, המחזה מתוך קטע של צילומים, צבעים, בריסטולים: ציוד
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 פוגארד ולולנה"/ את' בוסמן: "המחזה מתוך דיאלוג
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"שני יסודות" השיר באמצעות לרות נעמי בין הקשר  
דרור וענת אופק בר   

 

, כאמיץ לנו שהתגלה קשר. ונעמי רות בין שנרקם המיוחד הקשר בהשראת וליצור הנערות עם לבחון בחרנו

 שתי בין, שכזה קשר שתביע, ספרותית יצירה חיפשנו. ומשפחתיים, דוריים, תרבותיים פערים על ומגשר, נועז

. זלדה לש", יסודות שני" השיר ובחרנו. דומה גדול שוני עם המתמודד, נשים  

 

: שעה כחצי חלק כל, חלקים משלושה בנוי השיעור  

 פסוקים/ מילים מעניינים מהשיר והמגילה וליצור מהם יצירה חדשה.בחירת  .א

 

 הקשר בין השיר למגילה. :דיון .ב

 

 יצירה בעקבות השיעור. .ג

 

 מטרות: 

  .ונעמי רות: במגילה המרכזית היחסים מערכת ניתוח .1

 . בחיי יש חברויות מין איזה, שונים חברות בסוגי עיסוק .2

 

 משך השיעור: .3 דקות. 

 מיקום: כיתה. שולחן עגול.
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 מהלך השיעור:

'( דק .1: )פתיחה  

, אש, אויר, שמש, עץ, אדמה, ים) .אותה לייצג יכול טבע יסוד ואיזה, שמה את תאמר אחת כל, עצמנו הצגת

 (וכו׳ זכוכית, מתכת, מים, אבן, רוח

 

 ( דקות 15): בזוגות פעילות .6

 ואת, אחד בצבע, ושורות למילים גזור, זלדהשל " יסודות שני", השיר מילות את מקבל זוג כל, מוזיקה נפעיל

 יקבל זוג כל. גזירים שלושה יקבלו זוג כל. )אחר בצבע כפסוקים גזורים, היצירה עם המשוחחים הפסוקים

 אפילו ואולי, אותן שמעניינים פסוקים/ מילים מספר לבחור זוג כל על(. אחר נושא עם פסוקים של שונה קבוצה

 . מהם חדשה ספרותית יצירה איזו ליצור לנסות

 

 '(דק .2) :דיון .2

 סיפור את נזכיר( נקרא אנחנו, לא ואם, תקרא היא לקריאה מתנדבת תהיה אם. )בשלמותו השיר את נקרא

 הקטעים את גם דומה באופן נקרא ואז. אותו זוכרות הן אם הנערות את שואלות שאנחנו תוך, המגילה

 יונה של תמונות נביא. )וולך ליונה שלה הקשר ועל זלדה על קצת נספר. ונעמי רות בין הקשר את המתארים

. ביצירה אותן הניע מה חפצות הן אם ותסברנה, מהגזירים יצרו שהן היצירה את יציגו הבנות( וזלדה וולך

 ממגילת הללו וקטעים זלדה של היצירה בין הקשר להיות יכול מה רעיונות להן יש אם הנערות את נשאל

 מהו, כך כמו? שונים עולמות בין לחבר היכולה הלהבה/ התשוקה היא מה, בשאלה דיון נפתח כך מתוך. רות

?בשיר לברוש הלהבה בין הדיאלוג לבין, בפסוקים הדיאלוג מבנה בין הדמיון  

 

 (דקות .4: )התוצרים יצירת .0

 יצירה הנערות כעת יצרו, שחברו הספרותיות היצירות או, שבחרו המילים ובהשראת, מוזיקה כשברקע

 הבנות שיצרו הטקסט שבעצם כך.  שבועות בתיקון המליאה בפני תצגנה אותה, פלסטית באומנות

.פלסטית באמנות ליצירה הנושא יהיה, מהגזירים  

 

(דקות 5): סיכום  

.בסבב אנחנו שגם כמובן, מהסדנה לוקחת היא מה אחד במשפט תאמר נערה כל  

 

: ציוד  

. דבק, מספריים, מים צבעי, פנדה, ציור ניירות  
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זלדה/  יסודות שני  

ֶמֶרת ַהֶלָהָבה ַלְברוֹּׁש אוֹּ  

י ַכֲאֶׁשר רוָֹּאה ֲאנִּ  

ַׁשֲאָנן ַאָתה ַכָמה  

ן עוֶֹּטה ַכָמה ָגאוֹּ  

י ַמֶשהּו כִּ ְׁשתוֵֹּלל ְבתוֹּ מִּ  

ים ֶאת ַלֲעבֹּר ֶאְפָׁשר ֵאיְך ַהַחיִּ  

ים ָראִּ ָהֵאֶלה ַהנוֹּ  

י ֵטרּוף ֶׁשל ֶׁשֶמץ ְבלִּ  

י יּות ֶׁשל ֶׁשֶמץ ְבלִּ רּוָחנִּ  

י ן ֶׁשל ֶׁשֶמץ ְבלִּ ְמיוֹּ דִּ  

י ֵחרּות ֶׁשל ֶׁשֶמץ ְבלִּ  

יָקה ְבַגֲאָוה ֶדֶרת ַעתִּ .ְוקוֹּ  

י לּו י ָיכְֹּלתִּ יתִּ ֶרֶפת ָהיִּ שוֹּ  

ְמָסד ֶאת ַהמִּ  

ַהָשָנה ְתקּופוֹּת ֶׁשְשמוֹּ   

ֶׁשְלָך ָהֲארּוָרה ַהְתלּות ְוֶאת  

יר, ָבֲאָדָמה .ּוַבַטל ַבָמָטר, ַבֶשֶמׁש, ָבֲאוִּ  

,ׁשוֵֹּתק ַהְברוֹּׁש  

ֵדעַ  הּוא ֵטרּוף בוֹּ  ֶׁשֵיׁש יוֹּ  

ֵחרּות בוֹּ  ֶׁשֵיׁש  

ְמיוֹּן בוֹּ  ֶׁשֵיׁש דִּ  

יּות בוֹּ  ֶׁשֵיׁש רּוָחנִּ  
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ין ֹלא ַהַשְלֶהֶבת ַאְך ָתבִּ  

ין ֹלא ַהַשְלֶהֶבת ַתֲאמִּ  
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 סיכום

היו היה משמעותי. התלמידות  הצלחה. התהליך שעברו הסטודנטים והתלמידותלימוד המשותף נחל ה

בין ומוצלחת כימיה היתה ות ומעורבות בתכנים שהועברו להן. ימרוכזות מאוד, מתעניינות ומגלות יוזמה, עירנ

הסטודנטים לתלמידות. התלמידות גילו עניין מפתיע בפעולות של דרמה ותנועה. האווירה בסוף שני ימי הסדנה 

 היתה מרוממת.

גם תגובות אחרות, של חוסר שביעות רצון מהאינטראקציה שנוצרה, בעיקר ביום השני, בו נשמעו עם זאת 

זה, של חילוף תפקידים בין מדריך ותלמיד,  נדרשו התלמידות להעביר את הסדנה. ייתכן שלפעילות מסוג

השינוי אולי הסטודנטים התייחסו לטקסט בדרכים שהתלמידות לא הכירו ולכן . נדרשת הכנה יסודית יותר

. כמו כן, בחלק אתגר קשה מדי המתודי שנדרשו לעשות בבואן להעביר את החומר לתלמידות אחרות, היה

הן בו מצאו את עצמן במצב . אלה ת שקוממו את הסטודנטיותמהקבוצות היו התערבויות מצד סגל המורו

מנועות מלהשיב להערות אילו עפ"י עקרונותיהן ואמונתן. בשלבי התכנון והמפגשים עם סגל האולפנה היינו 

מודעים להיתכנות של מצבים מסוג זה וניסינו למנעם בשיחה המקדימה. כנראה שיש לחדד עניין זה בתכנוני 

 ידיים.פרוייקט דומים עת

במופעי הפתיחה והנעילה עם בובת הפסיכולוג, הפעילות השיגה את מטרתה בשבירת הקרח בין התלמידים, 

הסטודנטים והסגל והיה בפרפורמנס הקומי אלמנט שהקליל מאוד את האווירה והכשיר את הקרקע לקיום 

 הגענו: פי הפעילות כולהפעילות משוחררת ונטולת עכבות. היה במיצג עצמו משהו שהיווה הצהרת כוונות כל

 !הנותיל: והכי חשוב, לתת ולקבלללמוד וללמד, קבוצת אנשים יצירתיים וחיוביים, בראש פתוח, 
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