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 : פעולההת טרמ

 

 גישות שונות כלפי היהדות וקיום המצוות  נהחניכות תכרה

 חניכות תגבשנה את עמדתן כלפי היהדות והמצוות ה

 

 

 : פעולהה בנהמ

 

 דת של חיי על סוגים שונים דיון+  רטס .1

 פיסות שונות של תפקיד המצוותת .2

 המצוותו לפי היהדותכמקורות בגישות שונות  .3

 

 :פעולהה הלךמ

 

 סוגים של חיי דת . 1

 

 .(1)נספח  דקות 30-מעלה. אורך כ פורים",: "ופציה ראשונהא

הקה את  מתאר  המוכרות   רשסרט  בבעיות  מחווה  הרוחני  שעולמו  "רגיל",  דתי  בחור  בין  הנרקם 

על   מקפידה  ואינה  רוחניות  דתיה המחפשת  בחורה  לבין  התחברות,  וחוסר  חוויה  חוסר  של  לכולנו 

 רלוונטיים לעבודת ה'. פרטי ההלכה כי לטענתה הם אינם

סרט עשוי היטב, המשחק טוב והדמויות המורכבות מעוררות הזדהות ע"י הצגת הדילמה בצורה ה

 כנה ולא חד צדדית. 

 הדמויות:

 מרובע, הלכתי, החוויה שלו היא ההלכה. כמעט מנותק מהחיים הריאליים ורגשות טבעיים.  -שי

 ם הלב. אינה תוחמת את עצמה בהלכה. עהרפתקנית, רוחנית, פורצת מסגרות. הולכת  -רותי
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קרוע. רואה את עצמו מחוייב להלכה אך אינו יודע לתת לכך הסבר רציונאלי, ומתעוררות בו   -ודדע

 ספיקות. מקיים מצוות אך מתקשה כי אין לו חוויה. 

 אלות לדיון:ש

 י גיבור הסרט לדעתכם? מ .1

 עם מי אתם מזדהים? .2

 גמאות מתוך הסרט ל'קיצורי דרך'. ומהי דרך הקיצור המוזכרת בסרט? הביאו ד .3

 הי נקודת המפנה בסרט?מ .4

 באיזו מהתפילות בסרט הייתם רוצים להשתתף?  .5

 תפילה בישיבה עם הרב ה •

 ערב השירה •

 התפילה של עודד ליד הכביש •

 התפילה של רותי ליד הכביש  •

 דרך של מי קשה יותר, של עודד או של רותי?ה .6

 ע"פ הסוף, עם איזו דרך מזדהה הבמאי?  .7

 ם הייתם מסיימים?תאיך א .8

 דוע לדעתכם לסרט קוראים "פורים"? מ .9

 

 . (2נספח ) דקות 30-מעלה. אורך כ עיתונים ופרחים","אופציה שניה: 

הסרט מתאר את הקשר הנרקם בין כרמל, בחורה דתית, שאינה מסכימה להשלים עם הקיבוע של 

 רה חילוניה.והעולם ההלכתי, לבין מיקי, בחור דתי לייט, היוצא עם כרמל מתוך מחשבה שהיא בח

 דמויות:ה

הרפתקנית, מתלבטת, מנסה להגיע לשורש העניין, קשה לה עם חיי ההלכה, אך הם חשובים  -כרמל

 לה. 

 זורם, לא חושב יותר מידי, רגיש, לא מקובע, עולם דתי לא עמוק. -מיקי

 

 שאלות לדיון:

 ם איזו דמות אתם הכי מזדהים?ע .1

 איתו בסרט? מה כרמל לא אהבה בבחור הראשון שהיא נפגשת .2

 יך זה משפיע על ההתנהגות שלה במהלך הסרט?א .3
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 מצד שני, האם כרמל אוהבת את החפיפניקיות של מיקי? .4

 מה כרמל מחפשת בעולם הדתי? מה חסר לה?  .5

 האם היא מצליחה למצוא את השילוב הזה במיקי?  .6

 מה מבטא סוף הסרט? .7

 מה חשוב יותר? המסגרת או החוויה?  .8

 

ר, אך הסרט עיתונים ופרחים קליל יותר. מכיוון שמשני הסרטים ניתן  תסרט פורים עמוק ומורכב יו ה

להפיק את אותו רעיון, לדעתי כדאי שכל מדריכה תבחר את הסרט שמתאים לה לאחר מפגש עם 

 צה. והקב

שני הסרטים עולה בברור הרצון לחיות במערכת של תורה והלכה, אך עם כך מאוד בולט הקושי  מ

 ביישום הפרטים הקטנים. היומיומי בקיום המצוות, ו

 

 אלות לדיון:ש

 מה בכלל יש צורך בקביעה של מסגרת מצוות מחייבת? ל .1

ביישום קבוע   ךמדוע לא ניתן להסתפק ברעיונות, ובערכים היפים שמאחורי המצוות, ללא צור .2

 ומוגדר מראש ע"י פרטי מצוות והלכות? 

 

 פקיד המצוות . ת2

תמונה המתארת מבחינתה מהי הסיבה שבגללה ניתנו מצוות/ מה היחס שלה כלפי    וחרתבל בת  כ

 . לשם קבלת עול מלכות שמיים, והכרה בגורם עליון( -לדוגמא חייל)  מצוותה

 

 המציג את הגישות השונות תוף מקור. ד3

 בלת עול מלכות שמים גרידא, הקב"ה כמלך ק •

 (3)נספח  רמב"ם -צוות לא רק בעמידה בפני ה', אלא גם בתוכנןמ יש תכלית ל •

 (4)נספח  של התרופותריה"ל, מ  -מצוות פועלות בעולם, אבל לא תמיד אנו יודעים איךה •

 

" א באמצאות המשחק  להמחיש  ניתן  שמיים  מלכות  עול  קבלת  של  הגישה  בציות  הת  מלך אמר". 

 למלך, אנו מביעים את הסמכות שיש לו עלינו.  
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. אנו לא רואים את התמונה המלאה, ואין  ת גישתו של הכוזרי ניתן להמחיש בעזרת הספר "זום"א

 אנו יודעים את ההשלכות של קיום המצוות על העולם. 

ישיבהה שלבן  אומר  עמיטל  כיסים  רב  שני  להיות  ובשני :  צריכים  פיך"  תורת  לי  "טוב  פתק  באחד 

המדרגה  לפי  ה'  את  ולעבוד  אחר  בפתק  להשתמש  עליו  פעם  בכל  כגיגית".  הר  עליהם  "כפה 

 .תקופה   שמתאימה לו באותה

 

אחר שביררנו מה החשיבות שבמסגרת מסודרת של מצוות, ומהם הרעיונות העומדים מאחוריהן,  ל

עניין החוויה. הרצון להרגיש, ולחוות הוא טבעי, הגיוני ואף רצוי. אך מטבעו של   נעבור להתמודד עם

בני זוג.    ןעולם שדברים שנעשים בשגרה, מאבדים מקסמם וזוהרם. ניתן לדמות את העניין לקשר בי

ככל   נישואים.  במסגרת  מיסודו  הוא  הקשר  מהעמקת  חלק  אך  ורומנטי.  יפה  ורוד,  הכל  בתחילה, 

מחייבים את שני הצדדים לעמוד בחוקים ובכללים על מנת לשמור על הקשר. אין    מסגרת, נישואים

זה מחייב שהנישואים יראו אפורים ומשעממים. להיפך, המיסוד מבסס את הקשר, ויש צורך למצוא 

 את ההתרעננות וההתחדשות במסגרת הנישואים. כך גם בעבודת ה'. 
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 נספחים 

 

 1נספח 

 

https://youtu.be/EI7CxYOqDEE 

 

 2נספח 

 

https://youtu.be/MAyy1Ue5VKg 

 

 3נספח 

 

יש בבני אדם אנשים שקשה בעיניהם מתן טעם למצווה מן המצוות, ויותר חביב עליהם שאין  "

  .להשכיל לציווי ולאזהרה עניין כלל

 

ואשר הביא אותם לידי כך, הוא חולי שמצאוהו בנפשם, ואינם יכולים לבטא אותו, ואינם מצליחים 

ת במציאות הזו, ומשום כך וכך  להסבירו, והוא: שהם חושבים כי אילו היו המצוות הללו מועילו

נצטווינו בהן, הרי כאילו באו ממחשבה ומרעיון בעל דעה. אבל אם היה דבר שאין להשכיל לו עניין  

  .כלל, ואינו מביא לתועלת, הרי הוא בלי ספק מאת ה', שהרי אין בינת אדם מביאה לידי דבר מזה

 

כי האדם הוא אשר יאמר ויעשה מה  וכאלו אלה חלושי הדעת, האדם בעיניהם יותר שלם מעושהו: 

שמביא לתכלית מסוימת, והאלוה אינו עושה כן, אלא יצווה אותנו לעשות מה שלא תועילנו, ויזהירנו  

 ומם" )מורה נבוכים ח"ג פרק ל"א(מלעשות מה שלא תזיקנו עשייתו, יתעלה ויתר

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/EI7CxYOqDEE
https://youtu.be/MAyy1Ue5VKg


 

 

 

 

6 

 

 4נספח 

 

 פ"ב-, ע"ח, ריה"לכוזרי

 

ִרי :ָאַמר ַהּכוָּזִרי עח  ?ְוֵאיך ִיְהיֶה ׁשֶֹׁרׁש ָהֱאמוָּנה הוּא ׁשֶֹׁרׁש ַהּמֶ

ֵני   :ָאַמר ֶהָחֵבר עט יכֶֹׁלת ּבְ ִּים ֵאיָנם ּבִ ִֹׁהי ִמים ָהֱאל ַלת אוָֹׁתם ָהְרׁשָ ִנים ְלַקּבָ ר ֵהם ְמֻתּקָ ָבִרים ֲאׁשֶ י ַהּדְ ן, ּכִ ּכֵ

ּמוָּתם ְוֵאיכוָּתם, ְוִאם  ֵער ּכַ ר ָלֶהם ְלׁשַ ֹׁא יְֵדעוּ ְזַמּנֵיֶהם וְּמקוֹׁמוֵֹׁתיֶהם ָאָדם, ְוִאי ֶאְפׁשָ יְֵדעוּ ַעְצָמם ל

 ּ רוּׁש ֵמֵאת ה'. ו ְכִלית ַהּפֵ ת ּתַ ֵלָמה, ְמפֶֹׁרׁשֶ ִֹׁהית ׁשְ ֶזה ְלָחְכָמה ֱאל ִמי וְּנִסּבוֵֹׁתיֶהם ְוַהֲהָכָנה ָלֶהם, ְוָצִריך ּבָ

ְגָדָריו וִּבְת  ֵּם אוֹׁתוֹׁ ּבִ ָבר ַהזֶּה, ְוִקי יַע ֵאָליו ַהּדָ ִהּגִ ָרָצה ׁשֶ ֲאִמין. וִּמי ׁשֶ מוָּרה, ֲהֵרי הוּא ַהּמַ ָָּנה ּגְ ַכו ָנָאיו ּבְ

ִסְפֵרי  ְמָצא ּבְ ּנִ ֶ גוֹׁן ַמה ׁשּ ׁש וְּסָברוֹׁת, ּכְ ְמִחיּוּת ְוֶהּקֵ ִמים ִמּמֻ ַלת אוָֹׁתם ָהְרׁשָ ָבִרים ְלַקּבָ ְלַהְתִקין ּדְ

לִ  ַּת ַהּטָ י נוֹׁת  ָהִאְצַטְגִניִנים ְוהוָֹׁרַדת ָהרוָּחִניּוֹׁת וֲַעש ִ ְרּבָ הוּא ַמְקִריב ַהּקָ ֵני ׁשֶ ְמֶרה, ִמּפְ ְסָמאוֹׁת, ֲהֵרי הוּא ַהּמַ

ה, ְוֵאיך, וְּבֵאיֶזה ָמקוֹׁם, ָראוּי, ְוַכּמָ ֶ ת ַמה ׁשּ ָבָרה, ְוֵאינוֹׁ יוֵֹׁדַע ֲאִמּתַ ׁש וִּמּסְ טֹׁרוֹׁת ֵמֶהּקֵ וְּבֵאיֶזה  וַּמְקִטיר ַהּקְ

ֵני ָאָדם, ְוֵאיך ָראוּי לַ  אוָּרןְזָמן, וִּמי ִמּבְ ֶזה, וְּנִסּבוֹׁת ַרּבוֹׁת יֱֶאַרך ּתֵ   .ֲעסֹׁק ּבָ

 ּ ם, ו רוּפוָֹׁתיו מוִֹׁעילוֹׁת, ְוָהרוֵֹׁפא ֵאיֶנּנוּ ׁשָ ּתְ ָכך ׁשֶ ר ִנְכַנס ְלאוַֹׁצר רוֵֹׁפא ַהְמֻפְרָסם ּבְ ִסיל ֲאׁשֶ ּכְ ְבֵני ָאָדם ְוהוּא ּכַ

ים ּתוֶֹׁעֶלת, ְואוֹׁתוֹׁ הַ  ׁשִ ִלים, ְוהוּא ֵאינוֹׁ יוֵֹׁדַע  ּפוִֹׁנים ֶאל ָהאוָֹׁצר ַההוּא, ְמַבּקְ ִסיל מוִֹׁציא ָלֶהם ֵמאוָֹׁתם ַהּכֵ ּכְ

רוּפוֹׁת  ּתְ ֵני ָאָדם ּבַ רוָּפה ְלכֹׁל ִאיׁש וִָאיׁש, ְוֵהִמית ּבְ קוֹׁת ִמּכֹׁל ּתְ ה ָראוּי ְלַהׁשְ ּמָ ֹׁא ּכַ רוּפוֹׁת, ְול ָהֵהן ֵאת ַהּתְ

ֶאָחד ֵמֶהם ִק  ר ָהיוּ מוִֹׁעילוֹׁת ָלֶהם. ְוִאם ֵאַרע ׁשֶ ים ֵאָליו,  ֲאׁשֶ ִלים, ָנטוּ ָהֲאָנׁשִ ִלי ֵמאוָֹׁתם ַהּכֵ ל ּתוֶֹׁעֶלת ִמּכְ ּבֵ

ם ֵאָליו. וְ  ִמְקֶרה ְוָנטוּ ּגַ ֶהם, אוֹׁ ָראוּ ְלזוָּלתוֹׁ ּתוֶֹׁעֶלת ּבְ ַגד ּבָ ר ּבָ זֶּה הוּא ַהּמוִֹׁעיל, ַעד ֲאׁשֶ י  ְוָאְמרוּ ׁשֶ ֹׁא יְָדעוּ ּכִ ל

ַעְצָמּה ָאְמָנם ָהְיָתה עֲ  ן ָהיָ ַהּמוִֹׁעיָלה ּבְ רוּפוֹׁת ָהֵהן, ְוַאַחר ּכֵ יב ֵאת ַהּתְ ר ִהְרּכִ  הַצת אוֹׁתוֹׁ ָהרוֵֹׁפא ֶהָחָכם, ֲאׁשֶ

רוָּפה וְּתרוָּפה ִמּמַ  ְתִאים ְלכֹׁל ּתְ ּמַ ֶ ן ַמה ׁשּ ַזּמֵ ְּ י ֶּה ֵאת ַהחוֶֹׁלה ׁשֶ ִפי ָהָראוּי, ְוָהיָה ְמַצו ֶקה אוָֹׁתן ּכְ ֲאָכל  ַמׁשְ

לוּת וְּמנ ה ְוִהְתַעּמְ ּתֶ ַבד  וִּמׁשְ ה, ִמּלְ ֵני ָאָדם ִלְפֵני מׁשֶ ב ְוזוַּלת ֶזה. ְוָכך ָהיוּ ּבְ ּכָ ָנה ִויִקיָצה וֲַאִויר וִּמׁשְ וָּחה ְוׁשֵ

ט וֵּמֱאלוֹּׁהַ ֶלֱאלוֹּׁהַ  ּפָ ט ְלִמׁשְ ּפָ ׁשְ ָבִעים, ְועוְֹׁבִרים ִמּמִ ֵטי ַהּכוָֹׁכִבים ְוַהּטְ ּפְ ים ְלִמׁשְ ּתִ ים, ִמְתּפַ , וְּפָעִמים ְמַעּטִ

ה  ַמֲחִזיִק  ַעְצָמם ִסּבָ ה ְלתוָֹׁעלוֹׁת, ְוֵהם ּבְ ִמים אוָֹׁתם ִסּבָ ים ֵמֶהם, ְוׁשוְֹׁכִחים ַמְנִהיָגם וְּמַנֲהָלם, ְוש ָ ַרּבִ ים ּבְ

ַעְצמ יק ּבְ זִּ ִֹׁהי, ְוַהּמַ ַעְצמוּתוֹׁ הוּא ָהִעְניָן ָהֱאל ָּה. ְוָאְמָנם ַהּמוִֹׁעיל ּבְ ִטי וּתוֹׁ הוּא ִלְנָזִקים, ְלִפי ַהֲהָכָנה ְוַהּנְ

 .ֵהָעְדרוֹׁ 

ּ  :ָאַמר ַהּכוָּזִרי פ ָטה ְוִנְגְלָתה, ְוֵאיך ִהְתַאֲחדו ׁשְ ְתֶכם ְוֵאיך ּפָ   ָנׁשוּב ֶאל ָהִעְניָן, ְוהוִֹׁדיֵעִני ֵאיך נוְֹׁצָרה ּדַ

ָקה ְוִנׁשְ  ְתַחזְּ ּנִ ת ְוִנְבְנָתה ַעד ׁשֶ ה ְזָמן נוְֹׁסָדה ַהּדָ ר ָהיוּ ֲחלוּקוֹׁת, וְּבַכּמָ עוֹׁת ַאֲחֵרי ֲאׁשֶ י ֵאין ָסֵפק ַהּדֵ ְלָמה. ּכִ

ִֹׁהים  ר רוֶֹׁצה ֱאל ָעה ֲאׁשֶ יִחיִדים, עוְֹׁזִרים ֶזה ֶאת ֶזה ִלְתמֹׁך ַהּדֵ ְהיֶיָנה ּבִ תוֹׁת ָאְמָנם ּתִ ַהְתָחלוֹׁת ַהּדָ ׁשֶ

 ִּ י יֲַּעמֹׁד ָלֶהם ֶמֶלך ּתוֵֹׁמך, ׁשֶ ַעְצָמם, אוֹׁ ׁשֶ ים, ְותוְֹׁמִכים ּבְ ה ֵאת ַהֲהמוִֹׁנים ְלַגּלוָֹׁתּה, ְוֵהם הוְֹׁלִכים וִּמְתַרּבִ ְכּפֶ
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ָעה ַהִהיא  .ַעל ַהּדֵ

ר ַהְתָחָלָתם ִמן ָהָאָדם. ְוִאם  :ָאַמר ֶהָחֵבר פא ִּים, ֲאׁשֶ ְכִלי ִ ים ַהש ּ ֶדֶרך זוֹׁ ָאְמָנם ָקִמים ְונוָֹׁצִרים ַהֻחּקִ ּבְ

ָרָאה, וַּמה  ִֹׁהים, ְויֵׁש לוֹׁ ַהׁשְ י הוּא ֶנֱעַזר ֵמֱאל ר ַהְתָחָלתוֹׁ  יוִֹׁפיַע ְויְַצִליַח, יֵָאֵמר ּכִ ּדוֶֹׁמה ָלֶזה. ֲאָבל ַהחֹׁק ֲאׁשֶ ׁשֶ

ְבִריַאת ָהעוָֹׁלם ִֶּהי, ּכִ ַבת ַאַחת, ֶנֱאַמר לוֹׁ: ֱהיֵה, וַי ִֹׁהים, ֲהֵרי הוּא ָקם ּבְ  .ֵמֱאל

 .ִהְבַהְלּתָ אוָֹׁתנוּ, ֶהָחֵבר :ָאַמר ַהּכוָּזִרי פב

 

___________________________ 

רוצים  – מבקשים תועלת .אוצר התרופות – האוצר ההוא .קפירוש מושלם ומדוי – תכלית הפירוש

למשפטי  .התרופה לא השפיעה – בגד בהם .ביכולתם להועיל – היו מועילות .תרופה למחלתם

חוקי הדתות   – םהחוקים השכליי .ולא באופן מקרי –ו  תבעצמו .חוקי עבודה זרה – הכוכבים

 .צרות אמונתנו היא בתהליך פתאומי ניסישהיוו – והבהלת אותנ .שנוסדו על פי סברא אנושית

 


