ראש השנה

אבינו מלכנו  −חסד ודין
מטרות
התלמידים יכירו מקורות מהמסורת היהודית העוסקים
בשפיטת האלוהים את כל בריותיו בראש השנה ,וידונו
בהקבלות שבין שיפוט זה ושיפוטם של שופטים בשר ודם.
התלמידים יבינו שאפשר לשפוט לקולה ולחומרה,
על פי חסד ועל פי דין ,ויבינו אילו גורמים משפיעים על
השיפוט – על שיפוטו של האל ,על שיפוטו של שופט במערכת
המשפט האנושית ועל שיפוטנו שלנו את הסובבים אותנו.
התלמידים יפתחו מודעות לשיפוטיות שלהם כלפי
הסובבים אותם.

הזמן הדרוש להוראת כל היחידה 3 :עד  4שעות.
ואם הזמן קצר ,ולא תוכלו ללמד את כל
היחידה ,אנו ממליצות ללמד קודם כול את
המדור "פותחים ספר" העוסק בהיותו של ראש
השנה "יום הדין" ומציג בפני התלמידים מושגים
הקשורים למשפט באופן כללי.

עמוד השער
עמוד השער ולוח המודעות שבמרכזו נועדו לסייע לתלמידים להיזכר במידע בסיסי על אודות ראש השנה ,מידע שצברו
ולמדו בשנים הקודמות.
מתוך רצון להרגיל את התלמידים לקרוא קריאה ביקורתית וגם לחשוב בעצמם ,לא הובאו בעמוד השער פרטי מידע
מסוימים .משום כך ,רצוי לשאול אותם איזה מידע אפשר לדלות מעמוד השער וכן איזה מידע חסר בו.
המידע על החג מובא בעמוד זה לעתים בגלוי ולעתים ברמזים.
רעיונות לפעילויות שונות סביב עמוד השער מובאות במבוא הכללי (ראו עמ'  5ו  6במבוא הכללי לתכנית).
נ"ב בסוף מדריך זה תוכלו למצוא דף עבודה לתלמידים.

פרטי המידע שאפשר להיזכר בהם בעקבות הקריאה בעמוד השער הם:
כותרת :שם החג – ראש השנה ( החג מציין את תחילתה של שנה חדשה).
תת כותרת :אבינו מלכנו (חסד ודין) – על פי המסורת ,בראש השנה שופט האל את כל בריותיו על מעשיהם בשנה
שחלפה .זהו היבט מרכזי בחג ,ולכן הוא מכונה גם "יום הדין" .כיצד מתרחש "משפט" זה? מה מביא את האל (וכן שופט
בשר ודם) לשפוט אותנו (וכל "חוטא" אחר) על פי הדין? ומה מביא אותו למחול לנו ולנהוג כלפינו בחסד? זה הנושא
המרכזי שנחקור ביחידה זו.
כבר בשלב זה רצוי להבהיר את המושגים "חסד" (רחמים) ו"דין" (חוק).
המילים "אבינו מלכנו" שבתת הכותרת יובהרו בהמשך היחידה.
תאריך החג :א' וב' בתשרי (החג נמשך יומיים).
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לוח מודעות

1

3

2

4

מודעה 1
– סעודות החג וסימני החג :ראו הרחבה בעמוד הבא (בתעודת הזהות של החג).
– תשליך :ראו הרחבה בעמוד הבא (בתעודת הזהות של החג).
מודעה 2
– מהות החג :חשבון נפש .חשבון נפש הוא שלב הכרחי בתהליך התשובה.
ראו הרחבה בעמוד הבא (בתעודת הזהות של החג).
מודעה 3
– מצוות החג :שמיעת קול שופר וכן תפילות החג (תוקעים בשופר בתפילות
הבוקר בשני ימי החג ,אך אין תוקעים בשופר אם אחד מימי החג הוא שבת).
נהוג לבוא ולתקוע בשופר בבתיהם של אנשים שאינם יכולים להגיע לבית
הכנסת (זקנים ,חולים וכיוצ"ב).

מודעה  – 4חידון:
שמות החג ומהותו – התשובה לשאלה  1היא הירח .השנה החדשה מתחילה בראש חודש (ראש חודש תשרי) ועל
.1
כן הירח כמעט ואינו נראה בשמים ,אף על פי שהוא כמובן נמצא בשמים .הירח כאילו "מכוסה" ,ולכן ראש השנה נקרא
(מראה) הירח בשמים היא
ֶ
גם ""כסה ליום חגנו" (תהלים פרק פ"א פסוק ד' ,כלומר ,הכסה שביום החג שלנו) .התחדשות
סמל ליכולת שלנו להתחדש שהיא סוגיה מרכזית בחג.
מצוות החג – תקיעה בשופר :בדרך כלל ,השופר עשוי מקרן ַאיל ,לזכר האיל שהקריב אברהם על פי צו האל,
.2
במקום בנו יצחק .השופר הוא אכן סמל לתפילה להצלה מגזר דין רע .אפשר לציין גם שביום השני של ראש השנה קוראים
עקדת יצחק.
בתורה את סיפור ֵ
שמות החג ומהותו – "יום הזיכרון" – האל זוכר את כל המעשים שעשינו ,וגם את כל המניעים שהניעו אותנו
.3
לעשותם ואת כל הנסיבות שהם נעשו בהן.
שמות החג ומהותו – התשובה היא "יום הדין".
.4
שמות החג ומהותו – התשובה היא "יום תרועה".
.5
מהות החג – התשובה היא המילה "סליחה" .בקשת הסליחה גם היא חלק מתהליך התשובה.
.6

מה אינו מוזכר בעמוד השער ובלוח המודעות?
כאמור ,בעמוד השער לא הובא כל המידע על החג .על כן רצוי לשאול את התלמידים גם אילו פרטי
מידע על ראש השנה אינם נזכרים בעמוד השער ,לא בגלוי ולא ברמזים.
כדי לעזור להם לענות לשאלה זו ,אפשר לשאול אותם שאלות כגון – כיצד מתכוננים לחג?
אילו פרטי מידע היו יכולים להוסיף בעניין השופר? מה הקשר בין "ספר" וראש השנה?
בנקודה זו רצוי להזכיר ,למשל ,את –
המנהג לשלוח כרטיסי ברכה ובהם איחולי "שנה טובה" לקראת החג,
הדלקת הנרות לפני כניסת החג (על הנרות מברכים שתי ברכות :ברכת "להדליק נר של יום
טוב" וברכת "שהחיינו"),
המנהג ללבוש בגדים חדשים או בגדים לבנים,
"מחזור ראש השנה" (ספר התפילות המיוחד לראש השנה),
התפילה להיכתב ב"ספר חיים ,ברכה ושלום" ,המביעה בקשה הקשורה לתפיסה שראש השנה
הוא יום הדין,
ושבתפילות ראש השנה בבית הכנסת בשני הימים תוקעים בשופר  100פעמים.
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מיון המידע וכתיבת מודעה
 רצוי שהתלמידים ימיינו את המידע המופיע בעמוד השער ,וכן את המידע המשלים שהוזכר בשיעור ,על פי הקטגוריות
האלה :תאריך החג  /מהות החג  /מצוות החג  /מנהגי החג.
 כדאי להמליץ לתלמידים לסמן ב־ Vאת הפרטי המידע המופיעים בעמוד השער וב־ Xאת פרטי המידע שנזכרו
בהם בעצמם או בעקבות השיחה בכיתה.
 רצוי להציע לתלמידים לבנות תעודת זהות לחג המסכמת את עיקר ענייני החג.
לפניכם "תעודת הזהות של החג" ,המסכמת את עיקר ענייני החג.
תאריך החג :א' ו־ב' בתשרי

מצוות החג:
תקיעה בשופר – היא מצווה מן התורה .בראש השנה
תוקעים  100תקיעות בשופר .השופר קורא לנו להתעורר,
לבחון את מעשינו ולשפרם .תקיעת השופר היא גם מעין
תפילה ללא מילים .על פי המסורת ,תוקעים בשופר בשני ימי
החג ,אך אין תוקעים אם יום החג ָחל בשבת.
תפילות – רבות מתפילות ראש השנה הן תפילות בקשה
לאלוהים שיסלח לנו על מעשינו הרעים ויכתוב אותנו "בספר
חיים ברכה ושלום" (כלומר ייתן לנו חיים ,ברכה ושלום).
ספר התפילות לראש השנה נקרא מחזור לראש השנה.

שמות החג:
ראש השנה – שם זה מציין שביום זה מתחילה שנה חדשה.
יום תרועה – "תרועה" היא תקיעה בשופר .השם "יום
תרועה" מעיד שבחג זה תוקעים בשופר.
יום הזיכרון – לפי המסורת ,ביום הזה האל זוכר את הבריות
(זוכר את המעשים שעשו במשך השנה ובוחן אם היו טובים
או רעים).
יום הדין – לפי המסורת ,ביום זה האל שופט את כל
הנבראים על פי מעשיהם.
ֵּכ ֶסה – ראש השנה נחוג ביום הראשון בחודש תשרי .ביום
זה הירח אינו נראה בשמים ,הוא כאילו מכוסה .שם זה נלמד
"ת ְקע ּו בַ ח ֶֹד ׁש ׁשוֹ פָ ר
מן הפסוק בתהלים (פרק פ"א פסוק ד') ִּ
ַ ּב ֵּכ ֶסה לְיוֹ ם ַח ֵ ּגנוּ".

מנהגי החג
סימני החג — בסעודת ערב ראש השנה נהוג לאכול
מאכלים מיוחדים המכונים "סימנים" .מאכלים אלו
מסמלים ברכות שאנו מקווים ׁ ֶש ִ ּי ׁ ּ ְשר ּו עלינו במשך השנה.
על כל אחד מהסימנים מברכים ברכה מיוחדת:
 על תפוח בדבש מברכים ":יהי רצון מלפניך ,ה' אלוהינו
ואלוהי אבותינו ,שתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה".
 על רימון מברכים" :יהי רצון [ ]...שירבו זכויותינו
כרימון (=כמו גרגרי הרימון הרבים)"
 על תמר מברכים" :יהי רצון [ ]...שייתמו (=שיגמרו) חטאינו".
גזרות טובות".
על גזר מברכים" :יהי רצון [ ]...שיגזרו עלינו ֵ
וכך על עוד "סימנים" .לעדות ולקהילות שונות מנהגים
שונים ,ויש המברכים על מאכלים אחרים .זאת דוגמה יפה
לפלורליזם בעולם היהודי.
תשליך — ביום הראשון של החג ,לאחר תפילת מנחה,
יוצאים למקור מים ,ובאופן סמלי "משליכים" אליו את
החטאים ואומרים תפילה מיוחדת .יש הנוהגים לְנַ ֵער את
כיסיהם או להשליך אל המים פירורי לחם ,כדי להמחיש את
הרצון להתנער מן המעשים הרעים.
בגדי לבן — בראש השנה יש הנוהגים ללבוש בגדים לבנים.
הצבע הלבן מסמל את הרצון להיות טהורים ,או במילים
אחרות ,לפתוח דף חדש ונקי.

משמעות החג:
לקראת השנה החדשה אנו נקראים לעשות חשבון נפש
(כלומר לבחון את מעשינו) ולעשות תשובה (כלומר
להתחרט על מעשינו הרעים ולשנות את התנהגותנו לטובה).
אם פגענו באדם אחר ,עלינו לבקש ממנו סליחה ולהשתדל
להתפייס ִאתו.
מובן שאפשר לעשות תשובה תמיד ,אך תחילתה של שנה
חדשה היא הזדמנות מיוחדת לכך .על פי המסורת היהודית,
יש להתחיל לעשות תשובה כבר בחודש אלול (כדי להתכונן
לשנה החדשה ולחג עצמו) ולהמשיך בתשובה בעשרת הימים
שבין ראש השנה ליום הכיפורים ,הם עשרת ימי תשובה (כדי
להתכונן ליום הכיפורים).
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מה על פרק?
המדור "מה על הפרק" מציג את נושא היחידה .היות ועל פי המסורת ראש השנה הוא "יום הדין" ,בחרנו לעסוק בגורמים
המשפיעים על השיפוט "לקולה" או "לחומרה".
במקביל למשפט שבבית דין שלמעלה ,נעסוק בדרכים שבהן שופטים בשר ודם שופטים את הנאשמים העומדים לפניהם.
רצוי לקרוא את השאלות המופיעות ב"פתק" שבראש עמ'  3בחוברת לתלמידים .הן יעזרו לתלמידים להתמקד בסוגיות
הנדונות בהמשך היחידה בכלל ובדברי ליזי הנהגת בפרט.

יזי מספרת...

ל

דברי ליזי הנהגת מעלים היבט אישי של אחת הסוגיות הנחקרות ביחידה.
ליזי מספרת על ניסיונה לשכנע פקח של העירייה שלא לרשום לה דו"ח על שהחנתה
את רכבה במקום אסור.
לאחר הקריאה של דברי ליזי ,אפשר לפתח שיחה סביב הנקודות האלה ולהדגיש את
התהליך שעברה ליזי במהלך השיחה עם הפקח.
– ליזי כנה .היא אינה אומרת שלא ידעה שאסור לחנות במקום שבו חנתה .ובכל זאת,
מה היא אומרת לפקח כדי לנסות לשכנע אותו לא לרשום לה דו"ח? (שהיא חנתה
במקום אסור רק "לדקה") .מה היא מבקשת לטעון בכך? (לטענתה העונש אינו הולם
את העברה שעשתה .היא חשה שהפקח מחמיר עמה).
– בתשובתו לליזי "זה החוק ,אין מה לעשות" ,הפקח אומר שאינו מחמיר עם ליזי,
אלא רק אוכף את החוק .מדוע בחברה מתוקנת יש להטיל על כולם את אותו העונש
על אותה העבֵ רה? כיצד הייתה נראית חברה שבה כלל זה אינו מיושם?
– אולם תשובתו של הפקח מכעיסה את ליזי .מהן שתי הטענות שהיא טוענת
בתשובתה לפקח? ( .1בדרך כלל אני נהגת זהירה 2 .אני לא פגעתי באיש).
– הפקח אינו עונה לטענה הראשונה של ליזי (הוא נדרש להעניש על העברה שנעברה
ותו לא) .לטענתה השנייה של ליזי הוא משיב ומסביר לה שהיא גרמה אי נוחות להולכי
רגל ואף סיכנה אותם בכך שחייבה אותם לצעוד על הכביש .כיצד משפיעים הסברי
הפקח על ליזי? (היא מבינה במה "חטאה" ,היא גם מבינה שהפקח אוכף את החוק
בצדק) .לא מתפקידו של הפקח להסביר לליזי את המניעים לעונש שהעניש אותה.
מדוע לדעתכם עשה בחכמה כשעשה כן בכל זאת? (ליזי הבינה שרשם לה דו"ח בצדק,
ושבעתיד עליה להימנע מלחנות במקום אסור ,גם אם אין סיכוי שיעבור פקח באזור.
באופן כללי יותר ,הוא החזיר את ֵאמונה של ליזי במערכת המשפט – חוקים במדינה
מתוקנת אינם שרירותיים אלא מוצדקים ,גם אם לא תמיד אנו מבינים זאת מיד).
– נ"ב בסוף השיחה ליזי הבינה מדוע רשם לה הפקח דו"ח.
אולם ,ביחידה הבאה (יחידת יום הכיפורים) נראה שהיא בכל זאת תנסה לערער על
הדו"ח ותבקש לבטלו .היא תחזור על טענתה שבדרך כלל היא נהגת זהירה ותוסיף
עליה עוד טענות.

שיחה – מחיי התלמידים:
– לדעתכם ,מדוע יש לציית לחוק גם אם לא מבינים אותו מיד?
– האם קרה לכם שכמו ליזי נענשתם על מעשה שעשיתם ולא חשבתם שהיו לו השלכות לא רצויות? איך הגבתם? האם
הסבירו לכם מה היו השלכות המעשה הזה? האם ההסבר הקל עליכם לקבל את העונש?
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פותחים ספר
במדור זה נחקור את נושא היחידה (ראו פירוט במדור "מה על הפרק?") לאור מקורות נבחרים מהמסורת היהודית.
סוגיית "יום הדין" יכולה להיחשב לסוגיה דתית גרידא .כדי לקרב את הנושא לתלמידים בחרנו לעסוק גם ב"בית הדין
של מעלה" וגם ב"-בית הדין של מטה" ,כלומר במערכת המשפט האנושית ,וכן להפנות את תשומת לב התלמידים לכך
שלעתים קרובות בחיי היום־יום שלנו אנחנו מעמידים את עצמנו כשופטים ושופטים את הסובבים אותנו .בכך אנו
מקווים לאפשר לתלמידים לראות במקורות היהודים בני שיח העוסקים בשאלות הרלוונטיות גם לחייהם הם.

חלק א :יום הדין
• על המשנה :
המשנה המופיעה בחוברת לתלמידים היא אחד המקורות היהודיים הקלאסיים המציגים את ראש השנה כ"יום הדין".
תלמידים רבים אינם מודעים להיבט המרכזי הזה של החג ,ויש להדגיש אותו.
בחוברת התלמידים הובאו שני פירושים לביטוי "בני מרון" .שני הפירושים מציגים את שני ההיבטים של ראש השנה:
הפירוש הראשון מכוון אותנו לראות בראש השנה זמן לחשבון נפש אישי.
הפירוש השני מכוון אותנו לראות בראש השנה זמן לחשבון נפש קבוצתי וחברתי.

• על שאלה  1ושאלת המחשבה:
שלא כמו בבתי משפט שלנו ,בבית הדין של מעלה נשפטים בראש השנה כל ברואי העולם משפט גורף על כל מעשיהם
בשנה שחלפה .על כן ,נזמין את הילדים להיזכר הן במעשיהם הטובים הן במעשיהם הלא־ראויים.
תחילת השנה החדשה היא זמן הולם לבחון את מעשינו :זה הזמן לבדוק "היכן אנו עומדים" ,להעריך את מעשינו בשנה
שחלפה ,לשפוט אותם כדי שנוכל לקבוע לעצמנו יעדים לשנה הנפתחת ו"לפתוח דף חדש".
האמונה שהאל שופט את מעשינו בראש השנה ,היא תמריץ לבחון את התנהגותנו בשנה החולפת ולתכנן את מעשינו לשנה
הבאה.
• מחיי התלמידים – מתי עוצרים ל"רגע חושבים"?
אפשר לבקש מהתלמידים להביא דוגמאות למצבים או לגורמים שהביאו אותם לבחון את מעשיהם (כגון מבחן או
כישלון במבחן ,שיחה עם ידיד ועוד).
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הרחבה :מסורת וחידוש
נושא התחדשות והחידוש הם מרכזיים לחג.
– מי ומה מתחדשים?
השנה מתחדשת ,הירח מתחדש ,ואנחנו מתחדשים בכך שאנו משתדלים לשפר את עצמנו וליזום שינויים ראויים
בהתנהגותנו לקראת השנה החדשה.
(מראה) הירח בשמים הוא סמל ליכולת שלנו להתחדש .אפשר להקביל
ֶ
בכיתה אפשר לציין שהתחדשות
התחדשות זו ל"לידה" ולציין שביום הראשון של החג קוראים בתורה את סיפור לידת יצחק .כפי שלידה זו נראתה
תחילה בלתי אפשרית (שרה הייתה עקרה וגם זקנה) ,אולם בסופו של דבר היא התרחשה – גם שינוי עצמי נראה
לנו לעתים קשה לביצוע ,אבל הוא אפשרי.
אפשר להוסיף שראש השנה הקורא לנו להתחדש ,הוא חג המראה שהמסורת היהודית דורשת מהיהודים לבחון
מחדש דפוסי התנהגות ודפוסי מחשבה מקובלים ,ובכך היא מתחדשת בעצמה (כפי שנראה גם בתכנית זו).
דוגמה לחידוש כזה הוא הנוהג החדש יחסית לערוך "חשבון נפש חברתי" בתחומים שונים ,כמו
כלכלה ,ביטחון ,אמנות ,חינוך וכדומה (נוסף על חשבון הנפש "הדתי" המסורתי) .ביטויים לנוהג
החדש אפשר לראות בכתבות הרבות המתפרסמות לקראת ראש השנה באמצעי התקשורת
וסוקרות את השנה החולפת מנקודות מבט שונות.
אפשר לשאול את התלמידים איזו מודעה בלוח המודעות היא דוגמה נוספת לחשבון נפש חברתי
מעין זה (מודעה  2העוסקת באספת חברים) ,ולבדוק במה דומה הדיון באספת החברים בקיבוץ
לחשבון הנפש שחז"ל דיברו עליו (בחינה של התנהלות החברה ,כאן החברה הקיבוצית) ,ובמה הוא
שונה ממנו (בני האדם שופטים ומעריכם את עצמם).

חלק ב :בבית המשפט
• על משפטי ההסבר שבחלק זה :הסברים אלו נועדו להסביר בקצרה מהם תפקידיו של שופט בבית המשפט.
שאלה ( 3בחלק ג) תתבסס על הבנת המושגים המובהרים כאן.
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חלק ג :בבית דין של מעלה:
• על שאלה :2
אחת המשמעויות של המילה "אלוהים" היא "שופט".
• על שאלה :3
במערכת המשפט האנושית על השופט לבדוק שיש די ראיות לכך שהנאשם אכן ביצע את העבֵ רה המיוחסת לו .לא כך
בבית דין של מעלה – האל יודע מה עשה האדם ומה לא עשה.
• על שאלה המחשבה שבעמ' :5
שאלה זו נועדה להפנות את תשומת לב התלמידים לממד הכולל של השיפוט האלוהי .על פי האמונה היהודית ,הבאה
לידי ביטוי במילות התפילה" :וְ ֵאין נִ ְס ָּתר ִמ ֶנּגֶ ד ֵעינֶ ָיך" ,אלוהים הוא יודע־כול ,ועל כן אנו יכולים להניח שבעת שיפוטו את
האדם הוא מביא בחשבון גם את הנסיבות שבהן האדם חטא (האם ידע שהוא חוטא? האם הבין את חומרת המעשה?
האם התכוון לעשות רע? מה גרם לו לחטוא? וכו') .המילים " וְ ֵאין נִ ְס ָּתר ִמ ֶנּגֶ ד ֵעינֶ ָיך" יכולות לעודד את המתפלל (אם
התשובות לשאלות אלו חושפות נסיבות מקילות) ,אך הן נועדו גם להזהירו ולהרתיעו.
רצוי להוסיף שעל פי המסורת ,נחשבים מעשי האל דגם לחיקוי.
בחלק ד נראה ששופטים בשר ודם ,שאינם יודעי־כול ,נדרשים גם הם לבדוק את כוונותיהם של הנאשמים העומדים
לפניהם ואת הנסיבות שבהן עשו את המעשים המיוחסים להם.

מחיי התלמידים – פעילות
גם אנחנו ,כשאנו שופטים את הסובבים אותנו ,נקראים לבדוק את הנסיבות שבהן נעשה המעשה.
בכיתה אפשר להביא את המקרה הזה:
ידיד שלכם התקשר לביתכם בשעה מאוחרת מאוד והעיר את הוריכם .הם כועסים מאוד...
אפשר לחלק את התלמידים לרביעיות,
ולבקש מכל רביעייה לחשוב על שני מצבים העשויים להשפיע על תגובת ההורים שלכם למעשה:
מצב אחד שיגביר את כעסם ומצב שני שיפחית את כעסם על הידיד.
לדוגמה:
• הידיד היה לבדו בבית ושמע רעש חשוד ,הוא חשש שמישהו זר פרץ לביתו והתקשר אליכם...
• הידיד רצה לשאול את אמכם אם היא יכולה להסיע אותו למחרת בבוקר...
• הידיד התקשר כדי להעיר את הוריכם ,משום שפעם הם העירו אותו מוקדם בבוקר כאשר לן
אצלכם...
• הידיד רצה להזמין אתכם לביקור ,ולא בדק מה השעה...
בקשו מהקבוצות לרשום את המצבים על שני פתקים .לאחר מכן ,אפשר לקרוא את המצבים
שכתבו התלמידים ולדון בהשפעה שתהיה להם על תגובת ההורים.
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חלק ד :לחוּ מרָ ה או לקוּ ָּלה?
• על דברי ההסבר והאיור של בית המשפט :דברי ההסבר מעלים שני עניינים:
 .1הם מציגים את המתח הקיים במעשה השיפוט.
מצד אחד ,כדי לשמור על "שוויון לפני החוק" ,חייב העונש על עברה זהה להיות זהה.
מצד אחר ,כל עברה נעברה בנסיבות אחרות ויש להתאים את העונש לכל מקרה ומקרה.
כדי להתמודד עם מתח זה והקל את ה"תמרון" בין שתי הדרישות נקבעו עונשי מינימום ועונשים מרביים לכל עבֵ רה.
 .2הם מתארים שני מוסדות חיוניים במשפט :התביעה והסנגוריה.
דברי הדמויות באיור נועדו לסייע לתלמידים להבין את תפקידיהם של התובע ושל הסניגור .נחזור לדברי הסנגור בשאלה .7

חלק ה :על פי הדין או מתוך חסד ורחמים?
• על האמרה "ותשובה ,ותפילה ,וצדקה מעבירין את רוע הגזרה" כביטוי לקשר בין ראש השנה ליום הכיפורים:
בתפילות ראש השנה ובתפילות יום כיפור חוזרת פעמים רבות האמרה "ותשובה ותפילה וצדקה מעבירין את רוע הגזרה".
חזרה זאת מבטאת את הקשר המהותי בין שני החגים האלה :במרכז של שניהם עומד המשפט האלוהי ובשניהם אנו
נקראים לעשות תשובה ,להתפלל ולתת צדקה כדי לזכות למחילה בעת הדין.
בכיתה אפשר לעלות דיון בקשיים המלווים את תהליך התשובה (פיתוח נכונות לעשות חשבון נפש ,הבנת חומרת החטא,
נטישת החטא וכולי) ,ומכאן להבהיר שמכיוון שתהליך התשובה מורכב ועשוי לקחת זמן ,המסורת היהודית קבעה תקופה
ארוכה לעריכתו – תקופה המתחילה בראש חודש אלול ,ממשיכה בראש השנה ובעשרת הימים שבין ראש השנה ליום
הכיפורים ("עשרת ימי התשובה") ומסתיימת ביום הכיפורים עצמו.
• על שאלה :4
עונש נועד ,בין השאר ,להרתיע את החוטא מלחזור על המעשה שעשה .לכן ,אם השופט מעריך שהחוטא התחרט ויעמוד
בהבטחתו שלא לחזור על המעשה ,הוא עשוי להקל בעונשו.
• על שאלה :5
תפילה עשויה להביא את האדם להכיר בכך שחטא וגם בכך שמעשיו ישפטו והוא יידרש לתת את עליהם את הדין.
• על שאלה :6
לקראת שאלה  6רצוי לחזור עם התלמידים על המושגים "מצוות שבין אדם למקום" (כגון שמירה על כשרות ,הדלקת נרות
חנוכה ,חגיגת החגים ושמירת השבת) ו"מצוות שבין אדם לחברו" (כגון האיסור לגנוב והאיסור לרכל).
צדקה היא אב־טיפוס למעשה טוב שאדם עושה כלפי זולתו .אפשר לציין שעל פי המסורת ,מי שנתן צדקה ,כלומר עשה
את המצווה הזאת שבין אדם לחברו ,יזכה למחילה גם אם עבר על מצווה שבין אדם למקום .אפשר לשאול את התלמידים
מה ,לדעתם ,משקפת מסורת זו.
תשובה אחת לשאלה זו היא שמסורת זו משקפת את חשיבותן של המצוות שבין אדם לחברו.
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• על שאלה :7
שאלה  7מבקשת להדגיש שוב שבמסורת היהודית יש לא פעם הקבלה בין היחסים שבין אדם למקום
ליחסים שבין אדם לחברו (בין התחום הדתי ליחסים החברתיים).
כדי "להעביר את רוע הגזרה" (כלומר לשכנע את השופט להקל בעונשו של הנאשם) ,משתמש הסניגור בטענה
שמרשו "עשה תשובה" ("מרשי התבונן במעשיו ,התחרט עליהם והוא מתחייב שלא לחזור עליהם") והטיב
עם החברה ("מרשי הוא אזרח טוב התורם רבות לחברה ,ורק בשנה שעברה ,נתן סכום כסף מכובד למעון
ליתומים)"...
הסניגור פונה לשופט בשם הנאשם .אפשר להקביל בין פנייה זו לשופט לתפילה שהיא פנייה לאל־השופט.
בכיתה אפשר לדון גם בבקשת הסניגור "להתחשב גם במצב בריאותו" של הנאשם ,הרומזת שהנאשם חולה
במחלה רצינית .אפשר לשאול :מדוע לדעתכם עשויה עובדה זו להשפיע על השופט בקביעתו את גזר הדין?

חלק ו" :אם כבנים ,אם כעבדים"
• על שאלה :8
ההשוואה של האל לאב מדגישה את חיבת האל כלפי עם ישראל .כמה מהמצוות (כמו מנוחת השבת)
נתפסות גם כמתנת חיבה של האל ל"בניו".
נוסף על כך ,במסורת היהודית התורה נחשבת למסמך שנועד לחנך את העם .גם בתפקיד המחנך האל דומה
להורה.
ההשוואה של האל למלך מדגישה את סמכותו של האל ,את היותו מקור החוקים (התורה ,המצוות) ואת
מאתנו שנציית להם .בראש השנה וביום הכיפורים מודגשת יכולתו של האל לשפוט אותנו ולגזור את
צפייתו ִ
גזר דיננו (לטובה או לרעה) ולכתוב אותנו (או לא) בספר החיים.
• על שאלה :9
מטרת השאלה להזכיר לתלמידים שהם כבר הכירו את השוואה של האל לאב ולמלך וכן להזמין אותם לשיר
חלק מאחד הפיוטים הרבים המייפים את תפילת ראש השנה.
• על שאלה :10
הבקשה מובאת במילים ֵ"עינֵ ינ ּו לְ ָך ְתלוּיוֹ ת ַעד ׁ ֶש ְּת ָח ֵנּנוּ".
• על שאלה :11
התזכורת בתפילה שראש השנה הוא יום של התחלות חדשות ,היא מעין בקשה "לשכוח" את העבר ולאפשר
לנו לפתוח דף חדש (מפני שנטשנו את המעשים הלא־ראויים שעשינו בשנה שחלפה).
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חלק ז :מילה לסיום
• דיון
בסוף היחידה כדאי לקיים דיון ולחדד בו את הקשר בין מה שלמדנו בכיתה על יום הדין ,על האל
השופט ועל שופטים בשר ודם ,לבין חיי התלמידים .בדיון אפשר להעלות את השאלות האלו:
 האם אתם נוטים לשפוט אנשים אחרים? כיצד הייתם מבקשים שאחרים ישפטו אתכם? מהו שיפוט הוגן? בקשו מהתלמידים להציע כמה הצעות שיוכלו להביא בחשבון בעתיד(התחשבות בנסיבות ,במניעים וכו')
 אם אדם פגע בכם ,האם אתם מוכנים לסלוח לו? האם אתם שופטים גם את עצמכם? האם השיפוט שלכם את עצמכם הוגן? האם אתם מחמירים עם עצמכם או מקלים? -כיצד יכול הלימוד על יום הדין לשנות את הדרך שתתייחסו בה לחבריכם ולבני משפחותיכם בעתיד?

בסימן קריאה
המדור "בסימן קריאה" מציג שיר או סיפור הקשור לנושא היחידה.
ביחידה זו בחרנו להביא חלק מן הסיפור "הצמיד של אופירה" מאת רבקה מגן.
• דיון בעקבות קריאת הסיפור:
אפשר לפתוח בדיון בנקודות האלה:
בעקבות מה שלמדנו על תפקידי השופט ,התובע והסניגור ,וכן על הדרך לנהל משפט הוגן .מה היה לקוי ב"משפטה" של
נירה?
לפני שאדם מתמנה לשופט ,עליו להיות עורך דין שנים רבות ולהיות נוכח במשפטים רבים .מדוע? האם נראה לכם
שתלמידים בכיתה שלכם יעמידו את עצמם שופטים כפי שעשו התלמידים בסיפור?
האם הייתם יכולים לתת עצה לנירה כיצד לנהוג אחרי מה שקרה?

• פעילות בעקבות קריאת הסיפור:
בהמשך הסיפור ניסתה נירה לשכנע את אופירה ואת שאר התלמידים בכיתה שהיא
לא גנבה את הצמיד .אפשר לבקש מהתלמידים לדמיין את המשך הסיפור
ולכתוב אותו.
בעמוד הבא ,תמצאו חלק מהמשך הסיפור ,כפי שכתבה אותו הסופרת רבקה מגן.
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נירה הרבתה להצטרף אלינו למשחקינו .כשהייתה רצה ,מקפצת ,מנתרת ומשתוללת ,לא היה צחוק
כצחוקה של נירה ,המתגלגל ממרומי הגבעה אל העמק .אבל מאז מקרה הצמיד – אבד לנירה צחוקה.
על הספסל בכיתה נשארה יושבת – לבדה .יואב ,שישב עד אותו יום לידה ,מיהר למצוא לו מקום אחר,
וכשהופיעה לידנו בכיתה נהגנו לנעול את ילקוטינו אט־אט – בהפגנתיות.
לא עברו ימים רבים ,ונירה לא הגיעה עוד אל הגבעה.
בכיתה נהגה להשמיע באוזניו של כל מי שהיה מוכן לשמוע" :לא אני לקחתי את הצמיד!" אבל איש לא
הקשיב לה .מאורעות חדשים תפסו את מקומם בחיינו הסוערים ,ולא גילינו עוד עניין במקרה הצמיד.
רק דבר אחד לא שכחנו :לכנות את נירה "גנבת"" .נירה הגנבת" – זה היה מאותו יום שמה וכינויה בפינו.
ואז – ניסתה נירה ניסיון אחרון.
יום אחד נראתה נירה צועדת לעבר הבית הצהוב* .היא נעצרה בפתחו – מהססת .חיש מהר חלפו היסוסיה ,והיא עלתה
לעבר דירתה של אופירה .נקשה על הדלת – פעמיים .קול קשקוש עקבים נשמע מתקרב אל הדלת .הדלת נפתחה,
ואמה של אופירה נראתה בפתח.
"קוראים לי נירה!" אמרה בלחש" ,אני רוצה לדבר עם אופירה!"
מה של אופירה הקשיבה לדבריה של נירה .פיה הקפוץ לא זע .היא מיהרה להיעלם בתוך הבית ,ותוך זמן קצר הופיעה
ִא ּ
אופירה בדלת.
"אופירה ,אני רוצה לד"...
נירה לא הצליחה לסיים את המשפט .אופירה טרקה בפניה את הדלת בעוצמה רבה .נירה נשארה עומדת .שעה ארוכה
עמדה כך ,כשערפל מכסה את עיניה ומחשבותיה.
מאתנו .בשעת השיעורים מוציאה הייתה אמנם את ספריה ומחברותיה ,אבל
מאותו יום לא פנתה עוד לאיש ִ
מחשבותיה והרהוריה רחקו מן השיעור .כשהיו המורים פונים אליה – הייתה מזדעזעת בבהלה ולא ידעה להשיב.
עד לסופה של אותה שנה עדיין באה ללימודים ,אבל בשנה שלאחריה לא נראתה עוד בבית הספר.
מדי פעם ראינו אותה צועדת ליד אמה ,נושאת מטאטא או דלי .היא עזרה לאמה בעבודתה בבית הצהוב.
כשהייתה מבחינה בנו – לא הנידה עפעף ומיהרה להסב את ראשה.
* הבית הצהוב היה בית מפואר .בבית הצהוב התגוררה משפחתה של אופירה ,ובדירה אחרת עבדה ִאמה של נירה שהייתה עוזרת בית.

• הקראת סוף הסיפור ודיון:
אם לא קראתם לתלמידים את המשך הסיפור ,אפשר לסכמו :נירה ניסתה לדבר עם אופירה ועם שאר תלמידי הכיתה ,אך
שום ילד בכיתה לא הקשיב לה ולא האמין לה .בתום שנת הלימודים עזבה נירה את בית הספר משום שלא יכלה לשאת
מה שעסקה בניקיון דירות.
את החרם המתמשך שהייתה נתונה לו .נירה הפסיקה ללמוד ועזרה ִ
לא ּ
עתה רצוי להקריא לכיתה את סוף הסיפור (רצוי לצלמו ולחלקו לתלמידים).
תחילה נקדים ונספר ששנים רבות לאחר המעשה ,נפגשו במקרה שוב עמליה ויואב .הם שמחו לפגוש זה את זו והעלו
זיכרונות ילדות .וכך מספרת עמליה:
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לפתע ,באמצע המשפט ,השתתק יואב .פניו קדרו ,והוא שקע בהרהורים.
"מה קרה ,יואב?" שאלתי מופתעת.
יואב לא השיב.
עמדתי מצפה.
לבסוף שאל:
"האם זכורה לך 'נירה הגנבת'?"
"בוודאי!" עניתי ,והמשכתי" :ידוע לך ,מה עלה בגורלה?"
"היא עדיין גרה כאן בשכונה ",ענה" ,עדיין במרתף בו גרו הוריה ,שנפטרו בנתיים .נירה ממשיכה לעבוד בעבודות בית
בסביבה ,כאמה ".הוא הישיר מבט אל תוך עיני" .ועוד אספר לך ,עמליה ,דבר ,שאת הראשונה לשמוע אותו מפי!"
נדרכתי.
"נירה לא גנבה אז את הצמיד!" אמר יואב בקול רם.
!? – פערתי את פי בתמיהה.
"את בוודאי תוהה מאין אני יודע זאת?" המשיך ולא חיכה לתשובתי" .אני יודע כי אני הוא זה ,שהכנסתי באותו יום את
הצמיד לילקוטה של נירה".
הרגשתי את הזעם ממלא את לבי .ויואב המשיך" :החלטתי למתוח קצת את אופירה ,כי באותם ימים לבי יצא אליה,
ורציתי למצוא חן בעיניה .חשבתי להעלים את הצמיד ולגלות מיד את מקום הימצאו; אבל הדברים התחילו להסתחרר
במהירות ,אופירה בכתה וסערה ,ואני לא העזתי לגלות את מעשי".
יואב נשתתק ,ונשארנו מהורהרים .היה זה יואב שקטע את הדממה" .לא פעם ,בראותי את נירה בשכונה ,מרגיש אני דחף
עז לגשת אליה ולספר לה .אבל מדי ראותי את עיניה הכבויות ,את עפעפיה שאינם נדים ואת המבט הריק שהיא נותנת בי
– פשוט אינני יכול ,ואני עובר על פניה בלי לספר לה".
יואב סיים ,והחל בוחן בעצבנות את סביבותיו .הרגשת אי־נוחות תקפה אותו .הוא פנה אלי ואמר" :עלי למהר לביתי!"
ומיהר ללחוץ את ידי.
ידו רטובה הייתה וקרה.
"יואב ,אנא הבטח לי שתספר לנירה!" אמרתי ,והדגשתי כל מילה.
יואב הקשיב לדבריי .נדמה היה לי שהוא מנסה לומר משהו ,אבל עד מהרה חזר בו.
"אינך חייב להבטיח מיד ,יואב ",הוספתי ,כשהבחנתי במבוכתו .חיוך של תודה נפרש על שפתיו ,הוא שמט את ידו מידי
ופנה לרדת לעבר ביתו.
שעה ארוכה נשארתי עומדת על הגבעה ,וכשירדתי ממנה לבסוף הבחנתי בענן כבד ,שהעיב על עמק הזיתים.

• שיחה בעקבות סוף הסיפור:
בשלב זה רצוי לבקש מהתלמידים להביע את תגובותיהם בצורה חופשית.
הנקודה המרכזית שנרצה להדגיש היא ,כמובן ,העוול שיכול להיגרם לאדם שנשפט שלא כדין.
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קסם הלשון
 מדור זה מפגיש את התלמידים עם פיוט "היום תאמצנו" ,פיוט שקהילות יהודיות רבות שרות לסיום תפילת מוסף
בשני ימי החג של ראש השנה.
 בהתאם להישג נדרש  7המופיע בתכנית הלימודים לחינוך לשוני של משרד החינוך ("קריאת טקסטים מן המקורות
היהודיים כחלק בלתי נפרד מהמורשת התרבותית ותוך עמידה על ייחודם הלשוני") הפעילות המוצעת במדור זה חותרת
להכיר לתלמידים את תוכן הפיוט ולקשרו למהות החג.
–
להכיר את סוגת "הפיוט" ,את שירת הקודש המשולבת בתפילה (ראו גם בדברי מבוא ובמשימות .)5–1
–
לעמוד על המאפיינים הספרותיים העיקריים של הפיוטים (חריזה ,חזרות ,אקרוסטיכון – משימות .)11–6
–
 התשובות לשאלות על האקרוסטיכון הן:
• שאלה : 8
האות א' מופיעה במילה תאמצנו
האות ב' – במילה תברכנו
האות ג' – במילה תגדלנו
האות ד' – במילה תדרשנו
• שאלה : 9
בשורות הבאות בפיוט נמצא באותו המקום את האותיות ש' ,ק' ו ת' (תשמע ,תקבל ,תתמכנו).
• שאלה : 10
אפשר לשער שבפיוט כפי שהוא לפנינו ,חסרות השורות שבהן האותיות שבין ד' לק'.
• שאלה : 11
אפשר היה לצפות שהשורה הפותחת במילים "היום תקבל" תקדים את השורה הפותחת במילים "היום תשמע".
"שוְ ָע ֵתנוּ" ,קריאתנו,
אפשר לשער שהפייטן נאלץ להפוך את סדר השורות משום תוכנן – שמיעת התפילה (בלשון הפיוט ׁ ַ
צעקתנו) קודמת לקבלתה.

מבעד לחלון
במדור מופיע הפעם טקסט מידעי הדן במשמעות סמל המאזניים במסורת היהודית ,בתרבויות קדומות אחרות וגם
בעולם המודרני.

שעשועון לחג
נסיים בחיוך ,בבדיחה מאוירת אירונית העוסקת במשפט צדק.
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