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 רציונל היחידה
 
 
שלושה ימי צום ו, אחד האסונות הגדולים שפקדו את העם היהודי הוא  חורבן בית המקדש�

עשרה בטבת הוא היחיד מהם החל בשנת . נקבעו בלוח העברי לזכרו של מאורע זה
 ). ז בתמוז ותשעה באב חלים בחופשת הקיץ"השניים האחרים י(הלימודים 
, ניח שעשרה בטבת אינו יום מיוחד בחייהם של רוב תלמידינוואף על פי שיש לה, משום כך

את " ננצל", בעקבות חכמינו". זמנים לששון ולזיכרון"מצאנו לנכון להקדיש לו יחידה בתכנית 
ונדון , "כאן ועכשיו"וכמובן גם , היום הזה לעיסוק בנושא חשוב ורלוונטי בכל מקום ובכל זמן

 .שנאת חינםב
 
צמצמנו אותה למספר , לכן.  זמן עומד לרשותכם להוראת יחידה זואנו יודעים שרק מעט �

 . מועט ביותר של מדורים ולא הצענו בה דף עבודה

 

 

 

 ...ואם הזמן קצר
 

למד קודם כול את אנו ממליצים ל, ולא תוכלו ללמד את כל היחידה, ואם הזמן קצר

 ".פותחים ספר "המדור

 

 

 

 מבנה היחידה
 

 

 שנאת חינם
 מדורה נושאה  מיוחדתותליעפ

 חזרה על מושגי יסוד 
 עשרה בטבתהקשורים ב

 "תעודת זהות"

  והקומיקס"?מה על הפרק" הצגת הנושא 

 הסיפור על קמצא ובר קמצא המחזת הסיפור
 

 "פותחים ספר"

 

� � �
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 חזרה על מושגי יסוד����: תעודת זהות
 
 מילות מפתח �

 ". ת מפתחמיל"לאחר קריאת המד ור אפש ר להסב יר לתלמ ידים מה י 

 . שבעזרתם  אפשר לתמצת ס יפור א ו רעיו ן, או ציר וף מיל ים,  היא מ ילה" מילת מפתח"

שיאפשר ו להם  לשח זר את ע יקר  " מיל ות מפ תח"אפשר לבקש  מהתלמ יד ים להציע כמ ה 

 . המסופר בתע ודת הזה ות

 . צום, מצור על  ירו ש לים, י ום הקדיש הכל לי, עשרה בטב ת: למשל

  
 
 

 
 

  הקומיקס−? פרקהמה על 
 

 . שנא ת חינם: שני המד ורים הל לו מצ יג ים את הס וג יה שנחק ור ביח ידה �

 

 הקומ יקס �

  –בעקבות דבר י ש וקו חש וב  להדגיש א ת 

 החשיבות להתערב בכל  דבר הקורה סביבנ ו שעל ול ו ת להיו ת לו השלכ ות   –

בנק ודה זו אפשר להזכיר לתלמ יד ים שביחידה על י ום רבי ן   ( שלי לי ות

בשיח ה שנאמר ים  בה דברי הס תה כדי   הדגשנו א ת החש יבו ת לה תערב 

 ).  של הדבריםי ם   המס וכנםלהרגיע את הר וחו ת ול מנוע  את השלכ ות יה

 ) ועשרה בט בת( הקשר בי ן שנ את חינם  וחור בן יר וש לים  –

 

 וכן להבהיר לתלמידים –שנאה ללא סיבה מוצדקת  –יש להגדיר מהי שנאת חינם , לאחר מכן

  .רע כל לו עשו ם שלאבאנשי ששנאת חינם עלולה לגרום לשונא לפגוע
 

 פותחים ספר
 

  �� ?מפני מה חרב... מקדש שני: 'מקור א��
 

 ). נ" לפסה586בשנת (בעשרה בטבת התחיל המצור שהביא לחורבן בית המקדש הראשון 
עשרה בטבת נקבע , קדם מצור) נ" לסה70בשנת (מכיוון שגם לחורבן בית המקדש השני 

המצורים שהביאו לחורבן שני בתי המקדש ליום שבו מזכירים את תחילתם של שני 
 . בירושלים

 

 העשרה למורה

ברצח רבים מתושביה , םלירושלי האויב צבא בפלישת מצורבשתי הפעמים הסתיים ה
 .ובהגליה של רבים מבני העם לארצות רחוקות

ל א " כל־יכ ול" האם הא ל ה? מה הבי א לח ורבן  שנ י בת י  המקדש ו לאס ונ ות  שפקדו  את העם

ם ישראל ם ַעאו שמ א החליט  להפר את הברית שכרת עִ ? ס וגל למנ וע את חור בן בית והיה מ

 ?ולא ל הגן על יו ע וד לעו לם

לשאלות  . שני הח ורבנ ות אי לצו את  חכמינ ו להתמ ודד עם משבר אמונ י גדול שאחז בע ם

 :  ששאל נו לע יל הם ה שי בו ד ברי נחמה

 ,"נוצח" האל הכל־ יכו ל לא –

 , אלא הענ יש א ות ם על חטאים שחטאו, ו לם הוא לא עזב את עם  ישר אל לע–

 :וגם דברים מאתגר ים

 .  ש תקו וה לעם אם ה וא י חזור בתש ובה י–
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 : אמרו הח כמים, החטאים שבגללם נחרב ו  שני ב תי המקד ש, על החטאים שחטא ו י שראל 

 
 

ה ָזָרה ְוִגּלּוי ֲעָריֹות  ֲעבֹוָד: ְּדָבִרים ֶׁשָהיּו ּבֹו)שלושה(' ִמָּפַני ג? ִמְקָּדׁש ִראׁשֹון ִמְּפֵני ַמה ָחַרב

 ,ּוְׁשִפיכֹות ָּדִמים
 ?  ָחַרב ִמְּפֵני ַמהֹות ּוְגִמילּות ֲחָסִדיםְצִמּתֹוָרה ּוְבָהיּו עֹוְסִקין ְּבֶׁש, ִמְקָּדׁש ֵׁשִניֲאָבל 

 .ִמְּפֵני ֶׁשָהְיָתה ּבֹו ִׂשְנ>ת ִחָּנם

 )ב"ע' מסכת יומא דף ט, תלמוד בבלי(
 

 

 .הב א נו רק את חלק ו השנ י של ה מקור, דיםבחוברת לתלמ י –  ב"נ

לא ה תי יחסנ ו  , בשל מורכבות ו של הרע יו ן המו בא במי לים הכת וב ו ת באות יו ת הקטנות – 

 . אליה ן בח וברת

 

 – לשאול את התלמידים רצוי�

 עלול מוצדקת שבגללה אדם שנאה ללא סיבה(? האם הם זוכרים כיצד הגדרנו שנאת חינם
 )ער כל לו עשו באנשים שלא לפגוע

 ... בכך נעסוק כעת? כיצד גרמה שנאת חינם לחורבן ירושלים
 

 

� � � 

 
 

 �� )ב"ה ע"דף נ, מסכת גיטין, על פי תלמוד הבבלי(  על קמצא ובר קמצא: 'מקור ב��

 

 : 'אופציה א

 . בחוברת5–1אפשר לקרוא את הסיפור ולאחר מכן להפנות את התלמידים לשאלות 

 ):המתוארת להלן ('אופציה ב

 .ללמד את הסיפור גם בעזרת הצגה מודרכתאפשר 

 

 .התארגנ ות לקרא ת ההצ גה �

, בר קמצא,  המשרת, בעל הסעודה, קרי ין : יש למנ ות שמ ונה ת למיד י ם לתפקידים האלה

 .  השל יט הרומ י,  )רבו תינ ו( חכמ יםשלו שה 

 

לסמ ן על כל עותק את   , )א חד לכל שחקן( אפשר לצלם מרא ש עותק ים של הס יפור :הצעה

 . ו לחלק את הדפים לבעל י ה תפקידיםתפקידה של דמ ות אחרת 

 

  :הקטע הראשון�

גם בעל הסעודה יכ ו ל   (מבקש ים מהקרי ין לקר וא  את ארבע השורות הרא שו נות של הטקסט �

 ): לקרוא קטע זה

 
 

 ְירּוָׁשַלִים ָחְרָבה ַקְמַצא ּוַבר ַקְמַצא ַעל
 

 .ַקְמַצא ַּבר – ְפׁשֹוַנ ְׂשנּוא ְוֵׁשם ַקְמַצא ָהָיה ֲחֵברֹו ֶׁשֵּׁשם ְּבִאיׁש ַמֲעֶׂשה
 ".ַקְמַצא ֶאת ְוַהְזֵמן ְלָך"ֹ:ִלְמָׁשְרתו ְוAַמר ְּגדֹוָלה ְסעּוָדה ָעָׂשה ַּפַעם

 .ַקְמַצא ַּבר ֶאת ְוִהְזִמין ַהְּמָׁשֵרת ָהַלְך
 

����
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 : שו אלים א ת הכי תה �

  קרו ב לו ודא י שבר ק מצא התפלא. בר קמצא ידע שבעל הב י ת שונ א או תו מ סיב ה כל שהי

 . ו התלב ט אם ללכת או  לא, ו של בע ל הב י ת בא להזמ י ן או תוכאשר משרת 

 

 ? מה לדעתכם הי ו מחשב ות יו  והתלבט ו יו תי ו

 :  תשו בות  אפשרי ות

 . אבל אנ י עד יי ן  כועס ע לי ו,  אול י בע ל הב ית  רוצה  לה תפ י יס •

 .  לא  י פ ה לדח ות א ות ו, בעל הב ית  ר וצה ל הת פי יס •

 .  חיכ ית י  לה כ ל־כ ך, הנה הג יעה ה הזדמנ ות  לה תפ י יס •

 . אבל  כנ ראה שהוא  רוצ ה לה ת פ ייס –ה זמין א ות י   ופ תע מא וד שבע ל הב ית אני מ  •

המשרת   ,  לא  יכו ל ל הי ות,  לא?  אול י נ פלה  כאן טע ות –אני מו פת ע מאוד שבע ל הב ית ה זמין או ת י  •

 ! בא אלי י הב ית ה ל הזמי ן או תי

 ...  נראה  לי שב על ה בי ת ה תכ וו ן ל הזמין א ת חבר ו קמצא  והמשר ת ה תבלב ל  והזמי ן א ות י •

 ?  או לי  יש כא ן מ לכו דת  –אני מ ופ תע מא וד שבע ל הב ית  ה זמין א ות י   •

 .  הר י ה וא לא  יעז  לגרש א ות י–מה אכפ ת  לי  לל כת  ו לאכ ול א רוח ה טובה    •

 

 . שבר קמצא הח ליט ל ה יענ ות להזמ נה ו לבו א לסע ו דהמספרים לת למ ידיםבשלב ז ה �

 ?מה הי ו לדעתכם  הסיב ות להח לטה ז ו: 1 א ת הכי תה את  שאלה ואז ש וא לים

הוא החליט / הוא לא רצה לדחות את ההזמנה / בר קמצא רצה להתפייס : ו בות אפשר י ותתש

 ...שישתמש בטעות לטובתו וייהנה מסעודה טובה

 

בר קמצא לסכם את מה שנאמר  מבקשים מהתלמ יד המגל ם את ,  לפני שממש יכ ים בס יפור �

 .עד כה ולשתף את הכ ית ה בהתלבט וי ות י ו וב החלטת ו
 

� 

 

 :הקטע השני �

 

 : בקש ים מהתל מיד ים־ה שחקנים להצ יג את התמ ונ ה הזאתמ � 

 

 ,ַּכֲאֶׁשר ָמָצא ַּבַעל ַהַּבִית ֶאת ַּבר ַקְמַצא יֹוֵׁשב ִּבְסעּוָדתֹו
 " !ָוֵצא ֲעמֹד ?ָּכאן ְּלָך ּוַמה ִלי >ָּתה ׂשֹוֵנא ָהֵרי: "לֹו Aַמר

 ,רְלִהָּׁשֵא ִלי ַהָּנח, ּוָבאִתי הֹוִאיל: "ַקְמַצא ַּבר לֹו Aַמר
 ".ְוֶאְׁשֶּתה ֶׁשאַֹכל ַמה ָּכל ְּדֵמי ְלָך ַוֲאַׁשֵּלם

 " !לֹא: "ַהַּבִית ַּבַעל לֹו Aַמר
 !"ְסעּוָדְתָך ַמֲחִצית ְּדֵמי ְלָך ֲאַׁשֵּלם: "ַקְמַצא ַּבר לֹו Aַמר

 "!לֹא: "לֹו Aַמר
 "!ֻּכָּלּה ַהְּסעּוָדה ְּדֵמי ְלָך ֲאַׁשֵּלם: "ַקְמַצא ַּבר לֹו Aַמר

 " !לֹא: "לֹו רAַמ
 .ַהַּבִית ִמן ְוהֹוִציאֹו ֶהֱעִמידֹו, ְּבָידֹו ְּתָפסֹו

 

 :אפשר לש או ל את בר ק מצא �

 )שעש ו ל י עו ול , כעס, בו שה(? מה הרגשת כאשר תפ סו א ו תך וה וציא ו א ותך החוצ ה

  :ל שא ול א ת הכי תהוכן 

ף כדי   ו אף הציע לבע ל ה בית כ ס, מדוע לדעתכם בר קמצא  התעקש כל־ כך לה ישאר ב סעודה

כמו פושע , התבייש לעזוב את הסעודה באמצעה/ הוא רצה להתפייס באמת (? שירש ה לו ל הי שאר

 )בעל הבית לשנות את דעתו רצה להביא את/  רצה לגרום לשאר הנוכחים לתמוך בהישארותו/ 

����
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 :הקטע השלישי �

 

 
 ,ְּבָידֹו ִמחּו אְולֹ ַרּבֹוֵתינּו ָׁשם ְוָיְׁשבּו הֹוִאיל: "ְּבִלּבו ַקְמַצא ַּבר Aַמר
 ".ַהֶּמֶלְך ִלְפֵני ֲעֵליֶהם ְו>ְלִׁשין ֵאֵלְך .ָלֶהם ַמְפִריַע ַהַּמֲעֶׂשה ֶׁשֵאין ִנְרֶאה

 " ...ַהְּיהּוִדים ְּבָך ָמְרדּו: "ָהרֹוִמי ַלֵּקיָסר ְוAַמר ָּבא
 .ַהִּמְקָּדׁש ֵּבית ְוֶאת ְירּוָׁשַלִים ָהִעיר ֶאת ְוֶהְחִריב ַהֵּקיָסר ְוָעָלה

 

 

 :  ש ואל ים את שחקנ ים שג ילמ ו את החכמ ים שנכח ו ב סעודה �

 ?מדוע שתקתם כא שר ראי ת ם שבעל הבי ת ש ולח את מ שרתי ו לה וצי א בר קמצא

לא רצ ינ ו ל ריב עם בעל  הב ית הר י  א נחנו  אורח ים ,  ל א ר צינו  להתערב, ל א הבנ ו, לא רא ינ ו(

 קמצא  יי פגע כל־כך לא חשבנ ו שבר, זכ ות ו ש ל בעל הב ית  להחליט מ י י שב בסע ודת ו , שלו

 )  ויע ליל ע ליל ה על כל י הוד י העיר

 

תפקידם .  החכמים הי ו מנה יג י הקהי לה:בקה יל ה  מסב יר ים לכי תה מה ה י ה תפקיד החכמים �

תפקידם היה להש תדל לפיי ס את   , במקרה של מר י בה. היה גם למנוע מעש י עו ול  שכאלה

ול ה ל סכן   את הקה ילה  קל  וח ומר אם  היה  מדובר  במר י בה שה י יתה ע ל(הצדדים המעור בים  

 ). כולה 

 

 : ש ואל ים את הכ יתה �

 ? האם לדעתם נכשל ו החכמ י ם בתפקידם

הוא הב ין   (? מדוע שתיקתם של החכמ ים הכעי סה את בר קמצא כל־כך: 3וכן את ש אלה 

 ).שאי ש לא  יקום להג ן על יו 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ?מי נפגע משנאת החינם, בסופו של דבר: 4בשאלה  דיון כיתתי �

קורבן לשנאתו של בר ה היו היהודים בירושליםאשונה העולה מהסיפור היא שרהתשובה ה

חשוב להזכיר שכעס . (לא גרמו לו כל רעהם נקם בהם אף על פי ש בר קמצא –קמצא 

וכמובן אינם מתירים לו להעליל , ותחושה של חוסר הצדק אינם מתירים לאדם לעשות הכול

). א לבטח לרדיפתם ואף להריגתםתביעלילה שובמיוחד , על הקהילה כולה עלילה  
 

שנאה  לשקורבן היה בר קמצא שגם ) ואין זה סותר את הנאמר לעיל( אפשר לשער ,אולם

מספר על ה (יכול להיות שהסיפור התלמודי. ביתבעל השל שנאתו של , ללא הצדקה

 

����

����
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כדי  ביתמקור השנאה של בעל ההיה נמנע מלהזכיר מה )  בפרטי פרטיםיםהאירוע

. )גירוש בר קמצא מהסעודה (את מעשהולא יצדיקו עם כעסו ו יזדהו לא יםהקוראש  
את בר קמצא כדי בית יכול להיות שהסיפור התלמודי לא פירט מדוע שנא בעל ה, עם זאת

לא כלומר ש ( כלפי בר קמצא הייתה סיבה מוצדקתשנאת בעל הסעודהם ללהגיד שגם א

כל המלבין פני חבירו " הרי נאמר – להגיב אחרתעליו גם אז היה , )שנאת חינםהייתה כאן 

.)ב"ח ע"תלמוד בבלי מסכת בבא מציע דף נ ("ברבים כאילו שופך דמים  
   
על מה שקרה אז ועל מה שעלול להתרחש גם , מה באה ללמד אותנו האגדה התלמודית �

  ?בעתיד

 :זהרותלדעתנו יש כאן לפחות שלוש א

 :נויכפי שאמרו חכמ –

 "ִמְּפֵני ֶׁשָהְיָתה ּבֹו ִׂשְנ>ת ִחָּנם? ְּפֵני ַמה ָחַרב ִמ[...], ִמְקָּדׁש ֵׁשִני"

 )ב"ע' מסכת יומא דף ט, תלמוד בבלי(

 ביחסים החברתיים העכורים –החברה היהודית בירושלים שלפני החורבן , במילים אחרות

בעיות "ומכאן ש!  הביאה על עצמה את החורבן–שהיו בין הפרטים והקבוצות שבתוכה 

 . לגרום לחורבן לא פחות מאויבים חיצונייםעלולות" פנים

 . להביא לחורבן של קהילה כולהעלולים מעשיו של אדם אחד      –

מחו על השפלתו על שלא , מהסיפור נשמעת ביקורת על התנהגותם של החכמים בסעודה –

 להיות – גם כאן טמונים מסר חשוב ואזהרה לעתיד .של אדם בציבור ולא ראו את הנולד

המנהיגים אחראים לשלומה ... ירושו לא רק ליהנות מכיבודים ולהיות מוזמן לסעודותמנהיג פ

לבקר את , ואולי אפילו חובה, ואם הם אינם ממלאים את תפקידם מותר, של החברה

 .תיפקודם

  
 

 סיום ההוראה של היחידה 
 

 ועל כך ששנאת חינם) מוצדקת שנאה ללא סיבה" (שנאת חינם"נחזור על ההגדרה של  �

 .רע כל לו עשו באנשים שלא עלולה להביא אדם לפגוע

 
ונבקש מהם להביא . 5נפנה את התלמידים לשאלה . נקשר את הסיפור לחיי התלמידים �

 .דוגמאות לשנאת חינם מחייהם שלהם

 

 


