"להביט על הכול בעין יפה"
(הראי"ה קוק" ,מוסר הקודש")

מבוסס על קטעי סרטים " -קצרים"
תקציר קטעי הסרטים
"העימות"  -פנטנש מתעמתת עם הוריה על שקר גדול בחייה – מתוך הסרט
"בואי".
"סטירת לחי"  -מרים מספרת על הסטירה שנתן לה אביה – מתוך הסרט "עליה
וקוץ בה".
"צעקות"  -תומר עד לצעקות בביתו – מתוך הסרט "אם לא תספר".
"תוכחה"  -אמה של מרים מוכיחה אותה בשעת מריבה– מתוך הסרט "עליה וקוץ
בה".
הערה :קטעי סרטים אלו מנותקים במכוון מן ההקשר העלילתי שלהם ומשקפים מצבי מתח
וקונפליקט .תקציר הסרטים המלאים מופיע בהמשך החוברת בפעילויות השונות.

רציונל
בכל משפחה קיימים לעתים מצבי קונפליקט המעוררים רגשות שליליים ,צעקות ,מריבות
ובכי .מצבים אלו נובעים בדרך כלל מריב נקודתי ומאי-הסכמה בעניין מסוים.
ככלל ,הורים רוצים להיטיב עם ילדיהם ,להקנות להם ערכים שהם מאמינים בהם ,למנוע
מהם להסתבך בצרות ובקשיים ולראות אותם מצליחים ומאושרים .ובכל זאת ,פעמים
רבות בני נוער חשים כעס ותסכול כלפי הוריהם .רגשות אלה נובעים מסיבות שונות:
התנגשות בין ערכים שונים ,הסתכלות שונה על המציאות ,שוני בנקודות המבט ,פרשנות
שונה לאירועים ,ולעתים גם מאינטרסים שונים.
באסופת קטעי הסרטים המשמשים בסיס לפעילות זו ,מוצגים מצבי ריב ומתח בין הורים
לילדיהם .הסיבות למריבה אינן רלוונטיות בהקשר של הפעלה זו .קטעי הסרטים נועדו
לשמש טריגר לשיחה על הפער בין נקודות המבט השונות של כל אחד מן הצדדים,
ולהמחיש את השאלה איך אפשר אחרת ,ומה חלקם של בני הנוער בחתירה לקראת
מצב שבו כל הצדדים מרוויחים.

פעילות מס' 2
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מטרות
 .1לברר עם המשתתפים את הסיבות לקשיים בתקשורת "-קצרים" בין הורים לבין
ילדיהם המתבגרים.
 .2להציע דרכים לכינון מערכת יחסים מיטיבה בין ההורים והילדים.
 .3לברר עם המשתתפים את ההשפעה והתועלת של התבוננות בעין טובה על המציאות
בכלל ועל מערכת היחסים בתוך המשפחה בפרט.
עזרים
נספח מס'  – 1גלוית" :המשפחה המושלמת" ,דף משימה קבוצתית ,כמספר הקבוצות.
נספח מס'  – 2דף לימוד" :העין הטובה" ,כמחצית ממספר המשתתפים.
"קצרים" – ארבעה קטעי סרטים ,מצורפים בדיסק לחוברת.
מהלך הפעילות
שלב א' – קבוצתי
המנחה יחלק את המשתתפים לקבוצות בנות  4-3חברים .כל קבוצה תקבל
דף משימה קבוצתית :גלוית "המשפחה המושלמת" (נספח מס'  ,)1ותבצע את
המשימות המצורפות.
שלב ב' – במליאה
הצגת הגלויה
כל קבוצה תציג בפני המליאה את הגלויה שיצרה ואת הנימוקים השונים להצבת
הדמויות.
שאלות להעשרת הדיון:
 .1מהו ,לדעתכם ,תפקידם המרכזי של ההורים במשפחה?
 .2האם היו חילוקי דעות בין חברי הקבוצה על עיצוב התמונה? ספרו על הגורמים
למחלוקות.
 .3האם מיקומם של ההורים בתמונה היה שונה לו היה מדובר בילד צעיר או בבחור
מבוגר יותר? הסבירו.
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 .4מה ,לדעתכם ,קורה כאשר מופר המבנה הקלאסי של המשפחה (כגון :חד-הורי,
מוות ,אימוץ)?
 .5מהו ,לדעתכם ,מקומם של ההורים בחייו של הנער המתבגר?
 .6מהו ,לדעתכם ,מקומו של המתבגר בתוך המשפחה?
 .7מה מידת חשיבות השיתוף של הסביבה (חברים ,מורים ,מדריכים וכד') וההיכרות
של הסביבה עם משפחתנו? הסבירו.
 .8מה קורה כאשר ההורים מאכזבים אותנו או כאשר קורה "קצר" בתקשורת?
המנחה יקרין למשתתפים שלושה קטעים ראשונים מתוך "קצרים"" :העימות",
"סטירת לחי" ו"צעקות".
 .9מה המשותף לקטעים שבהם צפיתם?
" .10זה קורה במשפחות הכי טובות" – האם מצבים של בכי ,צעקות ,דמעות ,כעסים,
עלבונות ,אי-הסכמה ,אכזבה ועוד מאפשרים המשך חיי משפחה? הסבירו דעתכם
והביאו דוגמאות.
שלב ג' – זוגי
המנחה יחלק לכל זוג משתתפים דף לימוד" :העין הטובה" (נספח מס'  ,)2ויבקש
לבצע את המשימות.
שלב ד' – במליאה
המשתתפים יציגו את תשובותיהם בפני המליאה.
שאלות לדיון:
 .1דברי הרב קוק אמורים כלפי כל אחד ואחד ,אבל ראשיתה של ה"עין הטובה" היא
בתוך הבית פנימה ,כלפי הקרובים לנו .תארו כיצד.
המנחה יקרין למשתתפים את הקטע הרביעי מתוך "קצרים"" :התוכחה".

פעילות מס' 2
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המנחה יקרא באוזני המשתתפים את הקטע שלהלן:

"העין הטובה" היא כלי המאפשר התחברות נפשית הדדית דרך החלקים "הטובים"
שבאישיות" .העין הטובה" איננה אשליה ,היא איננה רמאות עצמית או התכחשות,
אלא כלי המשמש לעורר את הטוב שבזולת ,לחזק אותו ולטפח אותו" .העין
הטובה" של ההורים על בנם מזינה את אהבתם לבן ומחברת את הבן אליהם
בנימים פנימיים ...אם תביט בטוב שבזולת ,גם הוא יביט עליך דרך הטוב שבו.
( על-פי הרב א' אבינר" ,לב בנים" ,עמ'  ,144תשס"ו)

 .2הרב אבינר פונה להורים ומדגיש את החשיבות של ההסתכלות בעין טובה וחיובית על
הילדים .האם לדעתכם ניתן להחיל רעיון זה על בני הנוער ולבקשם להביט על הוריהם
בעין טובה?
 .3במה יכולה העין הטובה שלנו לתרום ליחסינו המשפחתיים? הדגימו.
 .4האם לסביבה יש זכות להתערב ולהאיר את עינינו כשאנו מתאכזבים מהורינו ,או שמא
זו התמודדות של היחיד עם המציאות? הסבירו.
 .5היזכרו באירוע שבו הצלחתם לפתור קונפליקט עם הוריכם בדרך משביעת רצון
וברוח "העין הטובה" .מה גרם לכך?
 .6חזרו לגלוית "המשפחה המושלמת" שציירתם בתחילת השיעור – מה דעתכם עליה
עכשיו?
 .7אין מודל אחד ל"משפחה מושלמת"" .משפחה מושלמת" היא מציאות שצריך
לשאוף אליה ,להתאמץ ולעבוד למענה .הציעו מניסיונכם ,מחוויותיכם ומדף הלימוד
רעיונות יישומיים העשויים לקדם מציאות של "משפחה מושלמת".
 .8נסחו מוטו (משפט קצר המביע תובנה או אמת חיים) אשר יביע את המסר של
פעילות זו בנוגע ליחסי הורים-ילדים.
למנחה :אפשר לתלות את הגלויות ואת התובנות (המוטו) של הקבוצה בסביבת
העבודה.
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נספח מס'  :1דף משימה קבוצתית

גלוית "המשפחה המושלמת"

לפניכם גלויה ,אשר במרכזה דמותו של נער בן גילכם.
הוסיפו לגלויה דמויות הורים ואם תרצו דמויות נוספות .שימו לב לצבעים ,לצורה,
למיקום ,לגודל ולכל פרט אשר ישקף את מיקומם כפי שאתם תופסים אותו.
דאגו לכך שהגלויה הגמורה תהיה מוסכמת על כל חברי הקבוצה.
היערכו להצגת הגלויה שיצרתם בפני המליאה ,ולהתייחסות לסיבות שבגללן
בחרתם לצייר את דמויות ההורים כפי שציירתם ולקשיים שחוויתם במהלך קבלת
ההחלטה.

פעילות מס' 2
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נספח מס'  :2דף לימוד

העין הטובה
רצונה של כל אחת מן הדמויות ההוריות בקטעי הסרטים שראינו (ההורים המאמצים של
פנטנש ואמה הביולוגית ,ההורים של מרים וההורים של תומר) הוא להיטיב עם ילדיהם.
 .1בחרו באחת מן הדמויות ההוריות שלעיל.
א .תארו כיצד בא לידי ביטוי רצונה של הדמות שבחרתם להיטיב.
___________________________________________________
ב .רשמו כיצד מפרש גיבור הסרט (פנטנש ,מרים ,תומר) את הנסיבות.
___________________________________________________
ג.

מהן ,לדעתכם ,הסיבות לכך?
___________________________________________________

 .2קראו את המקור שלהלן:

"כשמסתכלים באמת בצד הטוב של כל אחד ואחד ,מתאהב האדם על הבריות בחיבה פנימית.
עבודה גדולה ומאירה היא להסיר את הכעס מן הלב לגמרי ,להביט על הכול בעין יפה ,בחמלה
של חסד שאין לה גבול [ ]...למצוא את צד הטוב שבהם ,למעט את הערך של החובה ולהרבות
את ערך הזכות".
(הראי"ה קוק" ,מוסר הקודש" שכד – שכו)

א .הרב קוק כותב כי להביט בעין טובה היא "עבודה גדולה ומאירה" ,מדוע? הביאו
דוגמאות.
ב .הרב קוק מציע "להסיר הכעס מן הלב לגמרי" .כיצד ,לדעתכם ,עשויה עצה זו
להועיל לנו לראות את הטוב שמנסים להרעיף עלינו?
ג .כיצד ,לדעתכם ,עשויות הנהגות אלה לעזור לגיבור הסרט שבחרתם להסתכל
בעין טובה על המבוגרים שבחייו?
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 .3קראו את המקור שלהלן:

"ֱאוִילִים יָלִיץ ָאשָםּ ,ובֵין ְישָרִ ים רָצוֹן"
"הֱאוִיל יָלִיץ" – האוויל בז לחכמים ולחכמה כי יחפש מומי בני אדם ואשמתם
(חטאיהם) וייתן בהם דופי ולא ידבר לעולם בשבח ודבר טוב הנמצא בהם.
"ובין ישרים רצון" – דרך הישרים (העושים רצון ה') לכסות על (כל) פשעים ,ולשבח
האדם כי נמצא בו דבר טוב.
(משלי יד ,ט)

(על-פי רבנו יונה" ,שערי תשובה" ,שער ג ,ריז)

א .מה אפשר ללמוד על המביט על אחרים בעין טובה ,ומה אפשר ללמוד על מי
שאינו נוהג כך?
ב .הביאו דוגמאות לדרך שבה עלינו לנהוג על מנת להיות "בין ישרים".
 .4נסחו תובנה אחת הקשורה ליחסים שלכם עם ההורים העולה בדעתכם לאור הלימוד
מדף מקורות זה והתכוננו להצגתו בפני במליאה.

פעילות מס' 2
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על "שבירת כלים" וכיבוד הורים
מבוסס על הסרט" :עלייה וקוץ בה"
תקציר הסרט
הסרט עוסק בתגובות קיצוניות של
נערה מתבגרת למחלוקות ולכעסים
תשס"ט
שבינה לבין הוריה.
אולפנת צביה ,ירושלים
כשהייתה מרים בת ארבע-עשרה,
סיוון משה
יפעת ארפה
נודע לה כי אמה בהיריון .הדבר לא
מרים סלע
אביה לאה כהן
מצא חן בעיניה .לאחר שיחה קצרה,
שהסתיימה בהתפרצות זעם מצד
אביה ,היא החליטה לעזוב את הבית.
סבתה ,המתגוררת קומה אחת מתחת
ּ
לדאבון לבם של ההורים ,היא עברה לגור בבית
לדירת הוריה.
שלוש שנים מאוחר יותר ,בעידודם של המורים לתקשורת ,מחליטה מרים להפיק סרט
עליה ועל משפחתה במטרה לנסות ללבן את הסוגיה ולתקן את מערכת היחסים .במהלך
הסרט משוחחת מרים ,לראשונה ,עם הוריה בגילוי לב על הכעס ,על הבחירה ,על רגשות,
על יחסי אם-בת שלא היו מאז ועד כה ,על אחיה ,על מה שלא ישוב עוד ועל מה שעוד ניתן
לתקן.

"עלייה וקוץ בה"

רציונל
בין המאפיינים של נוער מתבגר הם הנטייה לראות דברים ב"שחור-לבן" ,והנטייה לפעול
ולהגיב בקיצוניות עד כדי "שבירת כל הכלים" .כתוצאה מכך ,במשפחות רבות מערכת
היחסים בין הורים לילדיהם המתבגרים מלווה בניכור ,במתחים ובהיעדר תקשורת חיובית
ובונה.
טשטוש הגבולות והסמכות ההורית יוצרים לא פעם אצל בני הנוער מציאות של הילוך
על חבל דק בתוך המשפחה .מצד אחד – מצוות כיבוד הורים ,מן הצד האחר – רצונו
של הנער שיכירו בבגרותו ,שיתנו לו עצמאות ,שיתחשבו בדעתו ושישתפו אותו בהחלטות
שמשפיעות על המשפחה.
פעילות זו עוסקת בהיעדר דיאלוג משמעותי בין בני המשפחה ,בבחירות קיצוניות של
מתבגר ,בתגובות שהן בחזקת "שבירת כלים" ,ובהשלכות של בחירות ותגובות אלו על
כל הגורמים המעורבים ,בין הם מעורבים מרצונם בין הם מעורבים שלא מרצונם :הורים,
אחים ,משפחה מורחבת (כדוגמת הסבתא בסרט "עליה וקוץ בה") .הפעילות מאפשרת
למשתתפים להציע תגובות חלופיות שעשויות לשנות את הסיפור – תרתי משמע.
פעילות מס' 3
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מטרות
 .1לברר עם המשתתפים את ההשלכות שעלולות להיות להחלטות קיצוניות וחפוזות.
 .2להביא למודעות המשתתפים את חשיבותה של מערכת היחסים עם ההורים כנדבך
בבניין האישיות ובכלל.
 .3להציע מגוון תגובות שעשויות לקדם תקשורת ושיח עם ההורים.
עזרים
נספח מס'  – 1כרטיסי מושגים.
נספח מס'  – 2דף" :משפטים נבחרים מתוך הסרט" ,כמספר המשתתפים.
נספח מס'  – 3דף מקורות" :כבד את אביך ואת אמך" ,כמספר הקבוצות.
נספח מס' " – 4קוביית העצה הטובה" ,כמספר המשתתפים.
סרט" :עלייה וקוץ בה" ,מצורף בדיסק לחוברת.
מהלך הפעילות
שלב א' – במליאה
המנחה יציג את נושא הפעילות:
משמעות הקשר המשפחתי ,ובכלל זה קשר בין הורים למתבגרים ,תקשורת בין בני
המשפחה ותפיסת המציאות המשפחתית בעיני המתבגרים.
המנחה יפזר על רצפת החדר כרטיסי מושגים (נספח מס'  )1ויבקש מכל משתתף
לבחור כרטיס אחד בלבד ,המבטא בעיניו יותר מכול "משפחה נורמטיבית חיובית".
המנחה יבקש מכמה משתתפים לשתף את הקבוצה בבחירה ולנמק אותה.
המנחה יקרין את הסרט "עליה וקוץ בה" ,ויבקש מכל משתתף לבחון במהלך
הצפייה אם המושג הרשום על הכרטיס שבחר בא לידי ביטוי בסרט ,וכיצד.
לאחר הצפייה ,יבקש המנחה מכל משתתף להביע באופן מוחשי על גבי הכרטיס
את הקשר בין המושג שבחר לבין המציאות המשפחתית של מרים לאחר עזיבתה
את הבית (לדוגמא :אם אין קשר – יסמן  Xאו יצבע בשחור ,אם יש קשר – יגדיל את
האותיות ויעטר אותן וכדומה).
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המנחה יבקש מכל משתתף להציג את הכרטיס שבידו ולהסביר מה עשה.
(למנחה :המטרה היא להמחיש למשתתפים כי מרים "שברה את כל הכלים"
הקיימים במשפחה).
המנחה יחלק למשתתפים דף" :משפטים נבחרים מתוך הסרט" (נספח מס' ,)2
ויבקש מהם לעיין בדף ולהשתמש במשפטים שבו במהלך הדיון.
שאלות לדיון:
.1

מרים ,בת ה ,14-סברה כי הוריה צריכים היו לשתפה בהחלטתם להרחיב את
המשפחה .מהי עמדתו של אביה? מהי עמדתכם שלכם לגבי שיתוף ילדים
בהחלטות משמעותיות למשפחה?

.2

מרים עוזבת את בית הוריה בהחלטה של רגע ,ואינה חוזרת במשך שלוש
שנים.
א.

מה הניע את מרים להגיב בתגובה קיצונית כזו?

ב.

מהן ההשלכות של מעשה זה על מרים? על ההורים? על האחים? על
הסבתא?

ג.

מרים "שוברת את הכלים" .תגובה זו היא הפסד לכולם .לדעתכם" ,שבירת
הכלים" של מרים נובעת מחוזק או מחולשה? נמקו.

.3

תוך כדי יצירת הסרט ותהליך איחוי היחסים ,מרים בוחנת את הדברים
בפרספקטיבה של זמן .מה השתנה במחשבותיה וברגשותיה?

.4

מה ,לדעתכם ,הניע את מרים ליצור סרט על אודות ה"שבר" המשפחתי הפרטי
שלה?

.5

לו הייתה מרים באה להתייעץ עמכם לפני שעזבה את הבית ,מה הייתם מציעים
לה לעשות? כיצד הייתם משכנעים אותה לכך?

שלב ב' – קבוצתי
המנחה יחלק את המשתתפים לקבוצות בנות  6-5חברים ,ויחלק לכל קבוצה את
דף המשימה "כבד את אביך ואת אמך" (נספח מס'  .)3המנחה יבקש מהם ללמוד
ביחד את הטקסטים ולבצע את המשימות המצורפות.

פעילות מס' 3
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שלב ג' – במליאה
שאלות לדיון:
 .1שתפו את המליאה בדברים שעלו בדיון הקבוצתי ביחס למורכבותם של מערכות
היחסים שבין הורים לילדיהם.
 .2על-פי המקורות העוסקים בכיבוד הורים וכיבוד הבנים ,במה חייב כל אחד מן הצדדים
(הורים וילדים)?
המנחה יחלק למשתתפים דף משימה אישית" :קוביית העצה הטובה" (נספח מס'
 ,)4ויבקש מן המשתתפים לרשום על דופן מס'  1בקובייה ,עצה לשיפור התקשורת
עם ההורים.
המנחה יאסוף את הדפים ויחלק אותם שוב באופן אקראי .כל משתתף ירשום את
העצה שלו על דופן מס'  2בקובייה.
המנחה יחזור על פעולה זו פעם שלישית .כל משתתף ירשום את העצה שלו על דופן
מס'  3בקובייה.
המנחה יחלק את הדפים בפעם הרביעית.
המנחה יבקש מכל משתתף לקרוא את שלוש העצות שרשמו חבריו על גבי הקובייה,
לבחור עצה אחת שהוא מסכים אתה ,ולשתף את המליאה בבחירתו.
שאלה לסיכום:
חשבו על תובנה אחת שתוכלו ליישם במשפחה שלכם .אם תרצו ,שתפו את הכיתה
בתובנה.
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נספח מס' 1

כרטיסי מושגים

שייכות

שיתוף

עידוד

אוירה משפחתית

חוזק

רגשות

קבלת החלטות

ציפיות

עזרה

כבוד

אחריות

דאגה

פעילות מס' 3
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תקשורת

פרגון

גבולות

מסירות

הזדהות

חולשה

ייעוד

התענינות

מחשבה

פרטיות

שמחה

הדדיות

פשוט להיות

למידה

ביטחון

ביחד

הרגלים

דרך חיים

תלות

אמור להיות

התחלה

נתינה

איזון

הזדמנויות
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אחוה

עצה

ערכים

אכפתיות

אהבה

חמלה

שותפות

קושי

עומס

נספח מס' 2

משפטים נבחרים מתוך הסרט
"מרים הפסידה
חיים של לחיות
במשפחה".

"יש גבול
שילדים
צריכים
לדעת...
עברת את
הגבול".

"זה פגע בקשר
שלי אתך".

"מה שהורים
עושים הם
מקווים
שעושים את
זה לטובת
המשפחה".

"אני מקבלת כאילו
סטירה בפרצוף שהילדה
שלי הולכת מהבית".

"לא הרגשת
שייכת לבית".
"היא לא עשתה
מעולם עם אימא
מה שילדות
עושות עם אימא".

"להחליט להכתיב
להורים שלך
איך לנהל את
המשפחה".

"הלכת עם
אגו מאד
נפוח ולא
פתחת את
הבעיות".

"ברור שזה היה קטע
מגעיל מצדי ,אבל זה
מה שהרגשתי".

"אחת בכיתה ט',
יכולה להגיד :אני
לא רוצה?"

"זה היה כאילו
מבחינתי גֵרוש".

"יכול להיות שלא
הייתי צריכה להיות
כל כך פזיזה".

"את לעולם
תהיי הילדה
שלי".

פעילות מס' 3
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נספח מס'  :3דף מקורות

"כבד את אביך ואת אמך"
תמיד? בכל מקרה? ללא תנאים?
 .1מה התחדש לכם על אודות מצוות כיבוד הורים?
"כבד את אביך ואת אמך" (שמות כ' יא)

משורשי מצווה זו:

 .2הרמב"ם מביא
דוגמאות קיצוניות מאד.
מדוע לדעתכם בוחר
הרמב"ם בדוגמאות אלו?

ראוי לו לאדם שיכיר ויגמול חסד למי שעשה
עמו טובה ,ולא יהיה נבל ומתנכר וכפוי טובה,
שזו מידה רעה ומאוסה בתכלית לפני א-לוקים
ואנשים .ושייתן אל ליבו כי האב והאם הם ִסבת
היותו בעולם ,ועל כן באמת ראוי לו לעשות
להם כל עבודה ותועלת שיוכל ,כי הם הביאוהו
לעולם ,גם יגעו בו כמה יגיעות בקטנותו.
("ספר החינוך" ,מצווה לג .סוף המאה ה)13-

"עד היכן הוא כיבוד אב ואם? אפילו נטלו כיס של זהובים שלו והשליכו
בפניו לים – לא יכלימם ולא יצער בפניהם ולא יכעוס כנגדם ,אלא יקבל
גזירת הכתוב וישתוק".
"ועד היכן מוראם? אפילו היה לובש בגדים חמודות ויושב בראש לפני
הקהל ,ובאו אביו ואמו וקרעו בגדיו והכוהו בראשו וירקו בפניו – לא יכלימם
אלא ישתוק ".
(רמב"ם  ,הלכות ממרים ,פרק ו הלכה ז .המאה ה)12-
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 .3מה ניתן ללמוד מ"חובת כיבוד" כלפי הילדים?
 .4אם זה כל כך ברור ,אז למה זה כל כך קשה?
 .5למה מערכות יחסים בין הורים לילדים מורכבות כל כך?

ִכבוּד הבנים
"הורים ,ובייחוד הורים מסורים ביותר ,מצפים ליחס של כבוד מצד
ילדיהם .ואמנם זוהי מצוות התורה" :כבד את אביך ואת אמך"" ,איש
אמו ואביו תיראו" .גדולה וקדושה וחמורה היא מצווה זו ,ואשרי מי שזוכה
לקיימה כמאמרה ,בשלמותה ,בכל דקדוקיה וכוונותיה.
אבל גם על ההורים ישנה חובת כיבוד כלפי ילדיהם שנתבגרו .זהו חלק
ממצוות חינוך שההורים מצווים עליו .על ההורים לזכור שילדים שנתבגרו
דורשים הכרה בבגרותם ,ואינם רוצים שיוסיפו לראות בהם ילדים .ואם
אין מכירים בבגרותם ,או אפילו מתעלמים ממנה גרידא ,הרי הם נוטים
להוכיח את בגרותם על ידי התמרדות [=מרד] בדיבור או גם במעשה,
וסופה מי ישורנה ומי ישערנה .על ההורים להכיר בסימני בגרות של
ילדיהם ולהוכיח הכרה זו להלכה ולמעשה ...אשרי ההורים העומדים
במאמץ זה בכל יכולתם ,ואשרי הילדים הזוכים להורים כאלה".
(הרב אלימלך בר שאול" ,ריח מים" .אמצע המאה ה)20-
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נספח מס' 4

קוביית העצה הטובה

חשוב על אירוע במשפחתך (שהוריך היו מעורבים בו) שבו נהגת בדרך שקידמה את
מערכת היחסים עם ההורים וגרמה לתחושה טובה.
נסח את תגובתך כעצה שאותה אתה מעניק לחבר.

עצה:

ע

צה:

עצה:

אפשר להיעזר במילים המנחות שלהלן:
תשומת לב ,הקשבה ,לא לשפוט ,יחד ,לשתף ,עצות ,לעודד ,להזדהות ,לסמוך ,שיחות
והסכמים ,לימודים ,איזון ,להיעלב ,מצוקה ,פרטיות ,לשים גבולות ,להתעלם ,להרגיש שווים,
חכמה ,אווירה מכבדת.
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על כעסים ,מריבות ואחריות
מבוסס על הסרט" :דם זה לא מים"
תקציר הסרט

"דם זה לא מים"

סכסוך בין אם לבנה ,שנמשך כבר
עשרים שנה ושאיש אינו מוכן לדבר
עליו ,גורם לנתק במשפחה :ההורים,
דורין שמעי
האחות ומשפחתה – בצד האחד,
מיכל עמר
הבן ומשפחתו – בצד האחר .כולם
הודיה רחמים
גרים באותה עיר ,אולם אינם מדברים,
אינם מתראים ואינם מקיימים ביניהם
קשר מכל סוג שהוא .מצב זה עלול היה להימשך לולא שתי בנות הדודות ,דורין ומיטל
("ורודי") ,הגיעו ללמוד באותה אולפנה.

תשס"ט
אולפנת צביה ,ירושלים

כעבודת גמר במגמת תקשורת ,בחרה דורין להפיק סרט העוסק במשפחתה
המורחבת.
סבתה לוורודי ,הנכדה שמעולם לא פגשה ,ולנסות
ּ
מטרתה של דורין הייתה להפגיש בין
לאחות את הקרע העמוק שבין שני חלקי המשפחה.
רציונל
סרט זה מאפשר עיסוק בנושא הסכסוך בתוך המשפחה ,ומאפשר דיון בשתי נקודות
מרכזיות :האחת – השלכותיהם קצרות הטווח וארוכות הטווח של הסכסוך המשפחתי
הכנות והאומץ הנדרשים בהתמודדות עם מטענים
ושל הכעס המתמשך .השנייה – ֵּ
משפחתיים בני שנים רבות.
לא פעם ,מתבגרים נחשפים לסכסוך משפחתי ברמה כזו או אחרת ,המלווה ברגשות כעס:
סכסוך במשפחתם המצומצמת ,במשפחתם המורחבת או במשפחות שבסביבתם.
פעילות זו מחדדת את חשיבותו ואת ייחודו של ערך המשפחה ,שהרי גם אם מנסים לברוח
או להתנתק ,נסיבות החיים אינן מאפשרות זאת .הכעס שהצטבר אינו מרפה ,ו"דם זה לא
מים" – קשר משפחתי אי-אפשר למחוק.
בדרך כלל כעס הוא מעטה לרגשות לא נעימים וכואבים ,כגון :עלבון ,פחד ,חוסר אונים,
רגש נחיתות ועוד .אם נוותר על הכעס ,יציף אותנו הכאב ,ולכן קל לנו יותר לכעוס ולהטיל
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אחריות על האחר מאשר לבקר את עצמנו או להעמיד עצמנו במקומו של האחר ולנסות
להבין את כוונתו ואת זווית הראייה שלו .אולם ,מצב של כעס ,של מאבקי כוח בכלל ושל
סכסוכים משפחתיים בפרט ,הוא מצב שבו כולם מפסידים .הכעס מסתיר את הטוב
שבאדם :את האהבה ,את החמלה ואת הנתינה .אם סכסוך לא נפתר בהשלמה של כולם,
אז – אפילו נדמה כי שכחנו ,הכעס ממשיך לפעול בתוכנו ולייצר אנרגיות שליליות.
ככל שהזמן עובר והכעס עוד קיים ,כך קשה יותר לסלוח ולפתור את הסכסוך וכך גוברת
תחושת חוסר הנוחות אשר מעיבה על הנפש מצד אחד ,אך גורמת לכועס להאמין
בצדקתו ולפסול את חברו מצד אחר.
במחשבה היהודית ערך השלום חשוב במיוחד .השלום בכלל והשלום בין אדם לחברו
(ולמשפחתו) בפרט ,הוא המטרה שאליה אנו שואפים כל ימינו והוא גם הדרך להשגת
מטרה זו.
מטרות
 .1לברר עם המשתתפים את מהותו של רגש הכעס בכלל ושל רגש הכעס בתוך
המשפחה בפרט ,ואת השלכותיו לטווח קצר ולטווח ארוך.
 .2להציע למשתתפים כלי לבחון באמצעותו את המניעים האמתיים של כעסים ושל
מאבקי כוח ,ודרכים חלופיות לפתרון משברים.
 .3לעודד את המשתתפים לגלות יוזמה ואחריות ולפעול באומץ כדי להרבות שלום
ולהיטיב את הקשר המשפחתי שלהם.
עזרים
נספח מס'  :1תמונת "קרחון הכעס".
נספח מס'  2א'-ב'" :ועדת חקירה עצמית" – דף משימה זוגית ,כמחצית ממספר
המשתתפים.
נספח מס'  2ג'" :ועדת חקירה עצמית" – דף משימה קבוצתית ,כמספר הקבוצות.
נספח מס'  :3כרטיס "הכעס שלי" – כמספר המשתתפים.
נספח מס'  :4דף מקורות "גדול השלום – "...כמספר המשתתפים.
סרט" :דם זה לא מים" ,מצורף בדיסק לחוברת.
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מהלך הפעילות
למנחה :יחידה זו ,העוסקת בסרט "דם זה לא מים" ,מורכבת משני חלקים .אפשר לקיים
אותה ברצף אחד או לחלקה לשני מפגשים.
חלק ראשון
שלב א' – במליאה
"מי שכועס שיקום" – משחק פתיחה
המנחה יבקש מהמשתתפים לעמוד ויאמר:
א .מי שחווה כעס ,לפחות פעם אחת בחייו ,שישב.
ב .מי שהכעס שלו היה על אנשים קרובים אליו ,שיישאר לשבת.
ג.

מי שהכעס גרם לו לנתק יחסים עם האחר לפרק זמן של לפחות שלושה ימים,
שיישאר לשבת.

ד .מי שכעס והייתה לו אחר כך הרגשה טובה ,הרגשה של הצלחה ,שיעמוד.
למנחה :ההנחה היא כי הרבה תלמידים ישבו עד הסוף ,והמנחה יסב את תשומת הלב
לרלוונטיות של נושא הכעס כמעט לכל אחד.
המנחה יקרין למשתתפים את התמונה "קרחון הכעס" (נספח מס'  ,)1או יתלה
אותה על הלוח.
למנחה :מומלץ להשאיר את התמונה לנגד עיני המשתתפים עד לסיום הפעילות.
שאלות לדיון:
 .1מה מבטאת התמונה שלפניכם?
 .2מה הקשר בין תמונת הקרחון לבין סיפורי הסכסוך שנזכרתם בהם במהלך
המשחק?
 .3שימו לב למיקום של הכעס (צף מחוץ למים ,מוחצן) יחסית למיקום של שאר הרגשות
בתמונה (מתחת למים ,מופנם) .על מה מעיד שוני זה?
 .4מדוע ,לדעתכם ,אנשים נוטים להפגין כעס כלפי חוץ ומתקשים להפגין רגשות כגון:
תסכול ,עלבון ,אשמה ופחד? (כבוד ,וויתור ,עמידה על שלך).

פעילות מס' 4
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המנחה יגיד למשתתפים כי הפעילות עוסקת ברגש הכעס וברגשות שמסתתרים
תחתיו ,וכן בהשלכותיו של הכעס ובהשפעתו על הכועס ועל האנשים שבסביבה.
הסרט שבו הם עומדים לצפות עוסק בסכסוך בתוך המשפחה.
המנחה יקרין למשתתפים את הסרט "דם זה לא מים".
המנחה יערוך סבב בין המשתתפים ויבקש מכל אחד לציין פרט אחד שנגע ללבו
במהלך הסרט.
שלב ב' – קבוצתי
המנחה יחלק את המשתתפים לקבוצות בנות ארבעה חברים.
כל זוג בקבוצה יקבל דף משימה זוגית" :ועדת חקירה עצמית" ,שונה (נספח מס' 2
א' וְב') ,ויבצע את המשימה.
המנחה יחלק לקבוצות דף משימה קבוצתית" :ועדת חקירה עצמית" (נספח  2ג'),
ויבקש לבצע את המשימה המצורפת.
שלב ג' – במליאה
המנחה יבקש מנציגי הקבוצות להציג את תובנותיהם המשותפות על אודות שתי
הדמויות.
המנחה יציג על הלוח את הדברים שכל דמות יכולה לעשות למען עתיד שונה.
שאלות לדיון:
 .1לכל אדם ניתנה זכות הבחירה .כיצד זכות זו באה לידי ביטוי בהקשר זה?
 .2אפר"ת הוא כלי מקובל לניתוח אירועים .איך כלי זה יכול לשרת אתכם? מתי?
 .3מה אפשר לומר על הסרט "דם זה לא מים" בהקשר לתמונת הקרחון?
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חלק שני
שלב ד' – במליאה
 .1תינצל מן הכעס
המנחה יחלק לכל משתתף כרטיס "הכעס שלי" (נספח מס'  )3ויבקש למלאו
ולשמור אותו להמשך.
המנחה יקרא למשתתפים את הסיפור:

באחד משיעורי החברה בבית-ספר כפרי באירלנד ,ביקשה
מורה מתלמידיה להביא לבית-הספר שקיות ניילון ושק
תפוחי-אדמה ליום המחרת.
משהביאו התלמידים את הנדרש ,הטילה עליהם המורה משימה" :ערכו רשימה של אנשים
שפגעו בכם במהלך חייכם ושאינכם מוכנים לסלוח להם" .לאחר שכל התלמידים הכינו רשימה
כמצוות המורה ,ביקשה מהם המורה" :להוציא מן השק תפוחי אדמה כמספר האנשים שפגעו
בכם ,ולרשום על כל תפוח אדמה את שם אותו אדם" .בשלב הבא ,ביקשה המורה מכל תלמיד
להכניס את תפוחי האדמה לשקית ניילון ולסגור אותה היטב.
חלק מהשקיות ,ראוי לציין ,היו כבדות מאוד.
כמצוות המורה ,נשאו התלמידים במשך חודש שלם את השקית עם תפוחי האדמה לכל מקום
שאליו הלכו :לבית-הספר ,לחוגים ,למגרשי המשחקים ,לחברים ואפילו אל מיטתם בלילה.
הטרחה שבסחיבת השקית הבהירה לתלמידים היטב מה הוא "המשקל" שהם נושאים עמם
לכל מקום ,ועד כמה הם צריכים להקפיד שלא לשכוח את השקית במקומות שונים ומביכים.
באופן טבעי לגמרי ,כפי שקורה למיני ירקות ופרות המטולטלים בתוך שקית ניילון ,הפכה
תכולת השקית במשך הזמן לעיסה דביקה ,מסריחה וחסרת צורה.
(מקור עממי)
שאלות לדיון:
 .1מה אפשר ללמוד מסיפור זה על השלכותיו של הכעס לטווח הקצר ולטווח
הארוך?
 .2כיצד סיפור זה מתקשר לסרט "דם זה לא מים"?
פעילות מס' 4
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המנחה ירשום על הלוח:

"תתנהג תמיד לדבר כל
דבריך בנחת לכל אדם ובכל
עת,
ובזה תינצל מן הכעס...
וכאשר תינצל מן הכעס,
תעלה על לבך מידת
הענווה"...
(מתוך :אגרת הרמב"ן)
המנחה יאמר:
מידת הכעס היא מידה אנושית נפוצה ,ומקורות יהודיים רבים עוסקים בה.
באיגרת שכתב לבנו מציין הרמב"ן את חסרונותיה של מידה זו ובסוף דבריו
המובאים לעיל מציע "כלי" שיאפשר להינצל ממנה.
 .3האם ,לדעתכם ,משפט זה של הרמב"ן קשור להתנהגותן של דורין ומיטל ,בנות
הדודות ,ולרצונן להשכין שלום במשפחתן?
 .4באולפנה של דורין ומיטל הקרינו את הסרט ובקשו מכל אחד מן הצופים לומר
משפט אחד לדורין ומשפט אחד למיטל.
מה תרצו לומר להן ,לאור המעשה שעשו ,על אודות הכוחות ,הערכים ,המידות
הטובות שלהן וכדומה?
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 .2גדול השלום
המנחה יחלק למשתתפים את דף המקורות" :גדול השלום" (נספח מס' ,)4
ויבקש מהם לעיין בו.
שאלות לעיון ולדיון:
 .1מה אפשר ללמוד מכך שהשלום הוא גם מטרה וגם אמצעי להגיע למטרה זו?
 .2מה מקומו של השלום בעולמנו בכלל ובסביבתנו (משפחה ,חברים) בפרט,
על-פי המקורות שלפניכם?
 .3מה יכול כל אחד ואחד מאתנו לעשות על מנת ליישם דרך חיים זאת? הציעו
דרכים שונות.
המנחה יבקש מן המשתתפים להתבונן שוב בכרטיס הכעס שלהם (נספח
מס'  ,)3ואחר כך לקמט אותו ,לקרוע אותו ולהשליכו לפח.
 .4מה הרגשתכם? האם ניתן ליישם את הקריעה והזריקה של הכעס גם במציאות?
כיצד?

פעילות מס' 4
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נספח מס' 1
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נספח מס'  2א' :דף משימה זוגית

ב תא
ס

"ועדת חקירה עצמית"
אפר"ת

אירוע ,פרשנות ,רגשות ,תגובות
אירוע

נסו להיכנס
לדמותה של הסבתא

כתבו בכמה מילים את פרטי המקרה מנקודת מבטי.

_________________________________________________________

פרשנות
לדעתי ,בני עזב את הבית ונותקו היחסים כי...
_________________________________________________________
רגשות :סבתא כועסת!
מתחת לכעס מסתתרים רגשות אחרים .השלימו את המשפטים:
נעלבתי מ___________________________________________________
אני ממורמרת בגלל ש___________________________________________
נפגעתי כי___________________________________________________
אני שומרת על כבודי מפני ש_______________________________________

תגובה
צפית בסרט .מהי תגובתך ,הרגשתך ,מהן מחשבותייך בעקבות הצפייה? האם תעשי
משהו? ____________________________________________________
כיצד היית רוצה שייראו השנים הבאות?________________________________
מה ניתן לעשות למען זה? ________________________________________

פעילות מס' 4
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נספח מס'  2ב' :דף משימה זוגית

שאול

"ועדת חקירה עצמית"
אפר"ת

אירוע ,פרשנות ,רגשות ,תגובות
אירוע
כתבו בכמה מילים את פרטי המקרה מנקודת מבטי.

נסו להיכנס
לדמותו של שאול ,הבן

_________________________________________________________

פרשנות
מדוע עזבתי את הבית וניתקתי את היחסים עם משפחתי?
_________________________________________________________
רגשות :שאול כועס!
מתחת לכעס מסתתרים רגשות אחרים .השלימו את המשפטים:
נעלבתי מ___________________________________________________
אני רוגז על אמי בגלל ש _________________________________________
נפגעתי כי___________________________________________________
אני שומר על כבודי מפני ש_______________________________________

תגובה
צפית בסרט .מהי תגובתך ,הרגשתך ,מהן מחשבותיך בעקבות הסרט? האם תעשה
משהו? ____________________________________________________
כיצד היית רוצה שייראו השנים הבאות?________________________________
מה ניתן לעשות למען זה? ________________________________________
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נספח מס' 3

הכעס שלי...
ספר על אודות אירוע שהכעיס אותך או על אודות אדם שאתה
חש בלבך כעס כלפיו.
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
_____________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
_____________________
____________________

פעילות מס' 4
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נספח מס'  :4דף מקורות

"גדול השלום"...
לשלום בעולמנו שני תפקידים:
האחד – מטרה ותכלית :אליו צריך לשאוף.
והשני – דרך ואמצעי להשגת המטרה.

"גדול השלום שכל התורה ניתנה לעשות שלום בעולם"...
(רמב"ם ,הלכות מגילה וחנוכה ,פרק ד ,הלכות יב–יד)

מטרה ותכלית

דרך

"ה' עוז לעמו יתן ה'
יברך את עמו בשלום"

"דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום"
(משלי ג ,יז)

(תהלים כט ,יא)

ָת ִּתי שָׁלוֹם ָּב ָארֶץ
" ְונ ַ
ו ְּשׁכַבְ ֶּתם ְואֵין ַמחֲרִ יד"

"הלל אומר:
הוי מתלמידיו של אהרן ,אוהב שלום ורודף
שלום"

(ויקרא כו ,ו)

(משנה ,אבות א ,יב)

" ְל ַמעַן ַאחַי ְו ֵרעָי ֲאד ְַּברָה ָנּא ָשׁלוֹם ָּבך ְ"...
(תהלים קכב ,ח)
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העשרה למנחה

מה יעשה אדם וינצל מדינה של מחלוקת?
מה יעשה ראש הבית כדי שיקרב את קרוביו אליו ויכונן אתם יחד
את משטרו על מכון אמת ,ויכון השלום ביניהם תמיד?
תהא ראשית ממלכתו על עצמו.
יעשה קודם מלחמה על עצמו ,וישליט את דעתו על רגזנותו; או אז
יהיו כל דבריו נשמעים ,בין אומרם ובין אין אומרם; או אז יהיו אנשי
ביתו יודעים את רצונו ומשתדלים מדעת עצמם לעשותו ולגרום לו
קורת רוח.
כל אשר לו ייתן האדם בעד כבודו ,כל מאמץ לא יקר לו בעד
שלומו וטובו ,והרי אין המאמץ הזה של שליטה עצמית קשה משאר
מאמציו .כל שאר המאמצים תועלתם ספק ,וזה תועלתו ודאי.
(הרב אליהו כי-טוב" ,איש וביתו")

פרקי אבות ה ,יא:
ארבע מדות בדעות.
נוח לכעוס ונוח לרצות ,יצא שכרו בהפסדו,
קשה לכעוס וקשה לרצות ,יצא הפסדו בשכרו,

פרקי אבות ב ,יג:

קשה לכעוס ונוח לרצות ,חסיד.

רבי אליעזר אומר,

נוח לכעוס וקשה לרצות ,רשע.

יהי כבוד חברך חביב
עליך כשלך,
ואל תהי נוח לכעוס....

פעילות מס' 4
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זה הסוד שלי
על התבוננות מחודשת
מבוסס על הסרט" :בואי"
תקציר הסרט
פנטנש – נערה עולה מאתיופיה,
מגלה באקראי כי הוריה המגדלים
תשס"ט
אותה אינם הוריה הביולוגים ,וכי
כפר הנוער הדתי ,כפר חסידים
אמה הביולוגית מסרה אותה לאימוץ
חנה איינאו
יטייאש איינאו
בהיותה תינוקת.
סייפו טגניה
אווקה ביינה
פנטנש חווה טלטלה עזה בעקבות
גילוי הסוד על עברה .יחסיה עם
ההורים המאמצים עולים על שרטון ,והיא מפסיקה לתפקד כתלמידה בשיעורים.
פנטאון ,חבר לספסל הלימודים ,מציע לה לבוא לביתו להכיר את משפחתו .דרך פנטאון,
פנטנש נחשפת לקשיים רבים של העדה וכן ליחסי כבוד ואמון בתוך המשפחה .כמו כן,
מתאפשרת לה התבוננות מחודשת על סוגית האימוץ מנקודת מבט אחרת.
יחסה של פנטנש לאמה הביולוגית מורכב ומלא סתירות .אולם ,למרות המורכבות ,הכעסים
והשתיקות ,הסרט מסתיים בקריאה נוקבת של פנטנש לאמה הביולוגית" :בואי".
הסרט מסתיים בסוף פתוח בנושא הקשרים עם ההורים המאמצים.

"בואי"

רציונל
התמודדות עם סוד שנחשף עשויה ליצור משבר אצל כל אדם ,ובמיוחד אצל נוער בגיל
ההתבגרות – בשלב עיצוב הזהות .קל וחומר אם הסוד הנחשף ,כמו זה שבסרט "בואי",
מערער את שורשיו של האדם ואת עוגניו בחיים.
נוהגים לחלק התמודדות עם משברים לשלושה שלבים :בשלב הראשון האדם מגיב בהלם
ובתגובות טראומטיות; בשלב השני הוא חש כעס והאשמה; בשלב השלישי יש השלמה
וקבלה המאפשרות התבוננות מחודשת על המציאות ,ולאחריה צמיחה והתקדמות.
התבוננות מחודשת על המציאות מושפעת ממבנה האישיות של האדם ומגורמים
סביבתיים רלוונטיים ,כדוגמת הורה רגיש ,מורה קשוב ,חבר טוב ,קהילה תומכת.
בפעילות זו אנו מזמינים את המשתתפים לבחון משבר כלשהו בתחום המשפחתי,
החברתי או הלימודי ,בדרך של התבוננות מחודשת העשויה להיטיב.
פעילות מס' 5
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מטרות
 .1לברר עם המשתתפים את המשתמע מחשיפת סוד שעלול לערער זהות.
 .2לברר עם המשתתפים את הצורך הטבעי וההכרחי של כל אדם לדעת מהם
שורשיו.
 .3להביא למודעות המשתתפים את הרווחים הרגשיים והמעשיים שטומן בחובו שיתוף
אחרים.
 .4להביא למודעות המשתתפים את האפשרות להתבוננות מחודשת על המציאות
מזווית ראייה אחרת.
עזרים
נספח מס' " :1מחשבות בלב" – כרטיס משימה אישית ,כמספר המשתתפים.
נספח מס'  :2מושגים מקבלים משמעות – כרטיסי משימה אישית ,כמספר
המשתתפים.
נספח מס'  3א'-ג'" :מכתב אישי" – דפי משימה קבוצתית ,כמספר הקבוצות.
סרט" :בואי" ,מצורף בדיסק לחוברת.
מהלך הפעילות
שלב א' – במליאה
המנחה יחלק למשתתפים כרטיס משימה אישית "מחשבות בלב" (נספח מס' ,)1
ויבקש מהם לבצע את המשימה.
המנחה יקרין למשתתפים את הסרט "בואי".
המנחה יחלק לכל משתתף כרטיס משימה אישית "מושגים מקבלים משמעות"
(נספח מס'  ,)2ויבקש לבצע את ההוראות המצורפות.
המנחה יבקש מכמה משתתפים לקרוא מחשבה ,תובנה או הרגשה שרשמו ,ולשתף
את המליאה במחשבות שלהם לפני הצפייה בסרט ולאחריו.

72

שאלות לדיון:
 .1אלו רגשות ומחשבות מציפים את פנטנש בעקבות הגילוי המטלטל? המנחה ירשום
בטור על הלוח את מילות הרגש שמעלים המשתתפים.
 .2גילוי הסוד ודרך חשיפתו מערערים את זהותה של גיבורת הסרט .כיצד פנטנש מגיבה
ומתנהגת?
 .3פנטנש חווה שינוי במהלך הסרט .המפגש עם סבא של פנטאון ,המגדל אותו כאב,
מאפשר לה התבוננות מחודשת על הסוד שנחשף ועל הגורמים והמניעים למעשיה
של אמה הביולוגית.
א .כיצד המידע החדש שמספר הסב ומערכת היחסים שבין פנטאון לסבו,
משפיעים על פנטנש?
ב.

מהן המחשבות והרגשות החדשים המציפים את פנטנש?
המנחה ירשום את מילות הרגש שמעלים המשתתפים על הלוח ,לצד רשימת
הרגשות הקודמת משאלה .1
המנחה יבקש מן המשתתפים להתבונן בשתי הרשימות ולהתייחס
אליהן.

 .4פנטנש קוראת לאמה הביולוגית" :בואי" .מה מסמלת ,לדעתכם ,קריאה זו?
.5

מה היה חלקו של פנטאון בתהליך שפנטנש עברה? מה בהתנהגותו ִאפשר זאת?

שלב ב' – קבוצתי
המנחה יחלק את המשתתפים לקבוצות בנות  4-3חברים ,ייתן לכל קבוצה דף משימה
שונה ממשימות "מכתב אישי" (נספח מס'  3א'-ג') ,ויבקש מהם לבצע את המשימה.
למנחה :רצוי שיהיו לפחות שש קבוצות.

פעילות מס' 5
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שלב ג' – במליאה
המנחה יבקש מנציגי הקבוצות להקריא את המכתבים שכתבו.
המנחה ישרטט על הלוח את התרשים שלהלן ,המפרט את השלבים האופייניים
להתמודדות עם משברים.
המנחה יעבור עם המשתתפים על התהליך שעוברת פנטנש ,גיבורת הסרט ,בפרט,
ועל תהליך משברי בכלל.

משבר
(גילוי
סוד)

תדהמה
והצפה
של רגשות
שליליים

חשיבה
מחודשת

השלמה
וקבלה

צמיחה?

שאלות לדיון:
 .1האם ,לדעתכם ,המכתבים שכתבתם עשויים היו להיכתב על-ידי פנטנש?
 .2באיזה שלב של המשבר היא יכלה לכתוב מכתבים אלו?
 .3מה ,לדעתכם ,יכול לסייע לאדם הנמצא במשבר?
 .4מחקרים מראים כי בעקבות משבר ,אנשים חווים צמיחה .מה לדעתכם עשוי להביא
להתפתחות זו? הביאו דוגמאות.
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נספח מס'  :1כרטיס משימה אישית

"מחשבות בלב"
בבלוני הלב שלפניך מושגים ומילים המופיעים בסרטון שבו אנו עומדים לצפות.
כתוב בכל בלון-לב רגש או מחשבה המבטאים את משמעות המושג או המילה המופיעה
בו עבורך ואת יחסך למושג זה.

__

אימוץ __
____ __
__
____ __
__
_

__

אימא __
____ __
__
____ __
__
_

ש
_____ ורשים

__
_
_
_
_____ ___
___

____ סוד
__

__
_
_
__
_
__
_
__
___

פעילות מס' 5
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נספח מס'  :2כרטיסי משימה אישית

מושגים מקבלים משמעות

כרטיס מס' 1

אימא

 .1מה אתה מרגיש כלפי המילה "אימא" לאחר הצפייה בסרט?
 .2רשום מחשבה ,תובנה או הרגשה שאתה מזדהה אתה בהקשר
למושג "אימא".

כרטיס מס' 2

סוד

 .1מה אתה מרגיש כלפי המילה "סוד" לאחר הצפייה בסרט?
 .2רשום מחשבה ,תובנה או הרגשה שאתה מזדהה אתה בהקשר
למושג "סוד".

כרטיס מס' 3

אימוץ

 .1מה אתה מרגיש כלפי המילה "אימוץ" לאחר הצפייה בסרט?
 .2רשום מחשבה ,תובנה או הרגשה שאתה מזדהה אתה בהקשר
למושג "אימוץ".

כרטיס מס' 4

שורשים

 .1מה אתה מרגיש כלפי המילה "שורשים" לאחר הצפייה בסרט?
 .2רשום מחשבה ,תובנה או הרגשה שאתה מזדהה אתה בהקשר
למושג "שורשים".
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נספח מס'  3א'-ג' :דפי משימה קבוצתית

נסו להיכנס לתוך לבה ומחשבותיה של
פנטנש ,ונסחו מכתב אישי
לאמה הביולוגית.
במכתבכם התייחסו לסוד שהתגלה,
למערכת היחסים לפני גילוי הסוד,
לשבר שנוצר ולתהליך שעוברת פנטנש
במהלך הסרט.

לכבוד האמא הביולוגית

נספח מס'  3ג'

נסו להיכנס לתוך לבה ומחשבותיה של
פנטנש ,ונסחו מכתב אישי
לפנטאון ,ידידה של פנטנש.
במכתבכם התייחסו לסוד שהתגלה,
למערכת היחסים שביניהם ,לשבר
שנוצר ,לתפקיד שממלא פנטאון
בחייה של פנטנש ולתהליך שעוברת
פנטנש במהלך הסרט.

נספח מס'  3א'

נסו להיכנס לתוך לבה ומחשבותיה
של פנטנש ,ונסחו מכתב אישי
להוריה המאמצים.
במכתבכם התייחסו לסוד שהתגלה,
למערכת היחסים לפני גילוי הסוד,
לשבר שנוצר ולתהליך שעוברת פנטנש
במהלך הסרט.

נספח מס'  3ב'

מכתב אישי

לכבוד פנטאון
פעילות מס' 5
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אם-אמון-אמת והקשר ביניהם
מבוסס על הסרט" :אם לא תספר"
תקציר הסרט

"אם לא תספר"

הסרט עוסק בתקשורת בין הורים
תשס"ט
לילדים.
אולפנת להב"ה קדומים
תומר הוא נער צעיר החש במתחים
איילת נכטיילר
נופר ידעי
בבית .ההורים אינם משתפים אותו
ניצן מוסקל
שירה פרקש
בבעיות שלהם ומעמידים פנים שהכול
כרגיל .תומר חושד כי אביו מתעלל
באמו ומכה אותה .הוא מרגיש בודד
וחרד ,בורח מן הבית ,נאסף על-ידי זר טוב לב ומגיש תלונה במשטרה נגד אביו.
רציונל
הסרט מעלה את השאלה מה לעשות כאשר יש אי-ודאות לגבי מה שקורה בבית.
שאלה זו היא כמעט טאבו בקרב בני נוער ,וכמעט שאין התייחסות לנושא בבתי-הספר.
מריבות ומתחים בין הורים נתפסים פעמים רבות על-ידי הילדים כרעידת אדמה רגשית.
הם מערערים את תחושת הביטחון וגורמים תחושה של אי-ודאות ,של חוסר שקט ושל
חרדות .מרבית הילדים ,ברגע שהם שומעים צלילי מריבה בין ההורים ,בטוחים כי הוריהם
עומדים להיכנס למערכת עגמומית של מריבות ,סכסוכים ופגיעות.
מנגד ,הורים רבים סבורים שאין לסמוך על חוסנם של ילדיהם .הם מעוניינים לגונן על
ילדיהם ואינם רוצים שיחושו בקשיים כלכליים ,רפואיים או אחרים .הם מסתירים מפני
ילדיהם קשיים שונים שקיימים בבית ובמשפחה ,ואינם משתפים אותם במתרחש .לרוב,
הילדים מרגישים בכך .הם קולטים רסיסי מידע ,מבטים ,הבעות פנים .בעקבות זאת,
תחושת הביטחון שלהם מתערערת והם מפרשים את הדברים כיד הדמיון הטובה עליהם,
לא תמיד באופן הנכון.
הסרט "אם לא תספר" פותח סוגיות מורכבות אלה ומאפשר דיון בהם.
בפעילות זו נעסוק בעיקר באפשרויות העומדות בפני הנערים להתנהגות אחראית ולנקיטת
יוזמה על מנת לפרק את המתח ולסייע בכינון מערכת יחסים משתפת ותומכת עם
ההורים.
פעילות מס' 6
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הערה למנחה :לפני הפעילות חשוב להיות מודע למצב הכיתה ,למצבים משפחתיים של
התלמידים ולמצבים רגשיים שונים שהתלמידים נתונים בהם.
מטרות
 .1לדון עם המשתתפים במרחב האפשרויות לפעולה שיש לנער מתבגר כשהוא מזהה
מתחים בבית.
 .2להבהיר למשתתפים שיש מגוון פרשנויות לאותה התרחשות ,ושלכן עליהם להיזהר
במסקנותיהם.
 .3לעודד את הנערים המתבגרים לקחת אחריות על התקשורת שלהם עם דמויות
משמעותיות בחייהם.
עזרים
נספח מס'  :1דף משימה אישית ,כמספר המשתתפים.
נספח מס' " :2אם ,אמון ,אמת" – דף משימה קבוצתית ,כמספר הקבוצות.
סרט" :אם לא תספר" ,מצורף בדיסק לחוברת.
מהלך הפעילות
שלב א' – במליאה
המנחה יחלק למשתתפים דף משימה אישית (נספח מס'  )1ויבקש מהם להשלים
את המשפט:
"כשאני מרגיש שלא מספרים לי אני."...
למנחה :חשוב להסביר למשתתפים שאפשר להשלים את המשפט בביטוי רגשות,
מחשבות ,תגובות ותוצאות.
המנחה יבקש מכמה משתתפים לקרוא את שכתבו.
המנחה ירשום את תשובות המשתתפים על הלוח.
המנחה יפריד על הלוח בין משפטים המביעים רגשות ומחשבות לבין אלה המביעים
תגובות או תוצאות.
לדוגמא :כשאני מרגיש שלא מספרים לי אני מתעצבן (ביטוי רגשות) ומנסה לגלות
מה קורה(הבעת תגובה).

80

שאלות לדיון:
 .1מדוע ,לדעתכם ,חשובה ההבחנה בין רגשות ומחשבות לתגובות ותוצאות?
 .2כיצד רגשות שונים ומחשבות שונות משפיעים על התגובות ועל התוצאות?
 .3מדוע לפעמים הורים לא מספרים לנו דברים ,ואנחנו לא מספרים להם?
 .4מה קורה כאשר אי-הוודאות מתבהרת?
שלב ב' – במליאה
המנחה יקרין למשתתפים את חלקו הראשון של הסרט "אם לא תספר" (עד
דקה .)7.39
שאלות לדיון:
תומר נמצא במצב של אי-ודאות.
 .1מה ,לדעתכם ,חושב תומר על הוריו? על היחסים ביניהם? על מה שקורה? מה הוא
מרגיש? העלו כמה שיותר אפשרויות.
 .2השוו בין הנקודות שהעליתם לאחר הצפייה בחלק זה של הסרט ,לבין המחשבות,
הרגשות והתגובות שעלו בשלב הראשון של הפעילות.
 .3בנקודת הזמן שבה הסרט נעצר ,מה הייתם מציעים לתומר לעשות? נמקו
הצעותיכם.
 .4מה לדעתכם רוצים הוריו של תומר שיעשה?
המנחה יקרין את חלקו השני של הסרט "אם לא תספר".
 .5בחנו את הפרשנות של תומר ואת המעשה שעשה לאור הצעותיכם ולאור האמת
שהתבהרה.
 .6התסבוכת שתומר גרם לה נפתרה .כיצד ניתן היה למנוע תסבוכת זו?
שלב ג' – קבוצתי
המנחה יחלק את המשתתפים לקבוצות בנות  5-4חברים.
המנחה יחלק לכל קבוצה דף משימה קבוצתית" :אם ,אמון ,אמת" (נספח מס' ,)2
וכן דפים וחומרי יצירה.

פעילות מס' 6
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שלב ד' – במליאה
נציגי הקבוצות יציגו את תוצריהם בפני המליאה.
שאלות לדיון:

המילה "אֵם" פירושה – הראשונה שנתתי בה אמון

.1

(הגר"י הוטנר זצ"ל" ,פחד יצחק" ,מאמר יז).
מהי הנחת הבסיס בפירוש זה? כיצד הנחה זו יכולה הייתה לסייע בידי גיבור הסרט?
 .2אחד המאפיינים של משפחות בעלות חוסן הוא כינון ערוצי תקשורת מגוונים וברורים.
כיצד יכולים ילדים להביא לכינון ערוצי תקשורת כאלו במשפחה שלהם?
 .3למה ,לדעתכם ,ניתן לסרט השם "אם לא תספר"?
 .4כיצד אפשר לפעול כאשר יש אי-ודאות לגבי מה שקורה בבית?
המנחה יקרא למשתתפים את הקטע שלהלן:

" ...המחנך שרוצה לגלות את נשמת התלמיד הטמונה והגנוזה בו []...
מוכרח הוא להרכין עצמו אל התלמיד המתחנך על ידו –
ולחדור אל תוך קטנותו ונמיכותו,
עד אשר יגיע אל ניצוץ נשמתו
להוציאה ,להצמיחה ולגדלה –
על פי דרכו של כל אחד".
(מתוך" :חובת התלמידים" ,האדמו"ר מפיאסצנא ,ממנהיגי היהודים בגטו ורשה).
 .5האדמו"ר מפיאסצנא פונה אל המחנכים .האם המלצותיו מתאימות גם להורים?
כיצד? הביאו דוגמאות.
לסיכום:
כל הורה הוא למעשה ָא ָּמןן ,המעצב באמונה את הדור הבא .החינוך העמוק ביותר מבוסס
על האמון ביכולת הילד לגלות את דרכו ואת יכולותיו ולהתמודד עם אתגרים.
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נספח מס'  :1דף משימה אישית

השלם את המשפט:

" כשאני מרגיש שלא מספרים לי אני"...
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

פעילות מס' 6
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נספח מס'  :2דף משימה קבוצתית

ֵאםֵ ,אמוּןֱ ,א ֶמת

ֵאם

ֵאמוּן

ֱא ֶמת

(במשמעות הורים)

העיגולים שלעיל מייצגים שלושה מושגים.
 .1גזרו אותם.
 .2סדרו אותם כך שיציגו באופן מוחשי את מערכת הקשרים והיחסים המתבקשת בין:
ֱמת.
ֵאםֵ ,אמוּן ,א ֶ
על מנת להמחיש את הקשרים תוכלו להיעזר בסימנים אלו:

84

לא כל המשפחות המאושרות דומות זו לזו

()1

מבוסס על הסרט" :הוריי סיפור אהבה"
תקציר הסרט
הוריה של דנה ,תלמידת מגמת
תקשורת באולפנה ,נמצאים בעיצומו
של תהליך פרדה וגירושין .דנה
מתבקשת להכין סרטון בנושא:
"הוריי ,סיפור אהבה".

"הורי סיפור אהבה"
תש"ע
כפר הנוער לבנות "איילת השחר"
רמת הגולן

שירן דחבש
הודיה כלפון

עדי שלמה
רחלי בוסקילה

המטלה נוגעת בנושא כאוב ובעייתי
בחייה של דנה ,ומעצימה את הקושי
הרגשי שלה .עולמה מטלטל בין הבית לבין בית-הספר .הקשר בין המתרחש בבית-
הספר למתרחש בבית הוא נדבך חשוב בתהליך ההתמודדות עם המשבר וביכולתה
לחשוב מחדש על הדברים.
רציונל
העלייה בשיעור הגירושין בארץ ובעולם אינה פוסחת על אוכלוסיית הוריי התלמידים שבחינוך
הממלכתי-דתי .גירושין הם משבר קשה להורים ולילדים .הם מערערים את המערכת
המשפחתית – האמורה לספק לילדים את צורכיהם הגופניים והנפשיים ,ולהעניק להם
תחושת תמיכה ,הגנה וביטחון .משבר כזה משפיע על התפקוד של הנערים בכלל ועל
התפקוד בבית-הספר בפרט .לכן ,חשוב לבדוק עם התלמידים את ההשלכות של מצבי
משבר עליהם ,על חבריהם ועל בית-הספר .חשוב לברר מהו תחום אחריותם במצב
משבר ,ואיך עשוי הקשר עם גורמים אחרים או התערבות מכל סוג שהוא ,להשפיע על כל
אחד מהשותפים למשבר.
כל תהליך פרדה (כתוצאה מגירושין ,מאבדן בן משפחה וכדומה) ,מתאפיין בשלבים
שלהלן:
הכחשה – הילד אינו מקבל את ההתפרקות המשפחה .הוא מנסה לדחות את המציאות
הקשה או לבטלה .לעתים הילד מתנהג כאילו איננו מושפע כלל מהגירושין – הכאב ,החרדה
והאיום מוכחשים ומודחקים .לעתים הוא מגיב תגובה הפוכה – עושה מאמצים בלתי נלאים
לסייע באיחוד מחודש של המשפחה.
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אשמה – הילדים תופסים את עצמם כאחראים לגירושין ומחפשים גורמים למצב
בהתנהגותם.
כעס – הילד מאוים מאבדן האהבה כלפיו ,וחש כי הוריו נטשו והזניחו אותו .דבר הגורם
לתחושות עוינות וכעס כלפי ההורים.
ייאוש – כאשר הילד מבין את המציאות של הגירושין (אפילו בצורה חלקית) הוא נוטה
לרגשות דיכאון ואבל ,המתבטאים גם בהפרעות גופניות ,כגון :איבוד תיאבון ,נדודי שינה,
בכי ,איבוד עניין בלימודים ובחברים ונטייה להתבודד.
לבסוף מגיע שלב ההשלמה ,שבו הילד מקבל את המציאות החדשה ולומד לחיות
בתוכה.
בית-הספר הוא מסגרת שבה הילד נמצא שעות רבות במשך היום ,ושבה מתקיימות
אינטראקציות חברתיות ולימודיות משמעותית ביותר לטווח הקצר והארוך .אלו משפיעות
על הדימוי העצמי של התלמיד מהיבטים רבים .ביכולתו של בית-הספר לשמש כגורם
קבוע וכנקודת אחיזה יציבה ,בתקופה של שינויים מהירים ודרמטיים במשפחתו של
התלמיד ,וכן לרכך את המשבר ולזרז את ההגעה לשלב ההשלמה .בית-הספר כמוסד
ערכי ,יכול להעניק תמיכה ואמפתיה בזמן המשבר ,במיוחד לאור העובדה שלעתים כרוך
במשבר המתרחש במשפחה משבר ערכי  :משבר באמון ,ביחסים הבין-אישיים ועוד.
פעילות זו עוסקת בסוגים שונים של קשרים שבין הבית לבית-הספר ,בחשיבות הקשר
בין שני העולמות האלה ,בחשיבות יצירת שיתוף ומפגש בין העולמות השונים בחייו של
התלמיד (בית-ספר ,חברים ,תנועת נוער ומשפחה) ,ובהבנה שאלו יכולים להעניק לתלמיד
יציבות בעולמו ולהקל את ההתמודדות עם הקשיים היומיומיים המלווים אותו בעקבות
המשבר.
מטרות
 .1לבחון עם המשתתפים את השילוב של שני מעגלים בחייהם :בית ומשפחה ובית-
הספר .את הקשר ביניהם בכלל ובמקרים מיוחדים (גירושין ,שכול ,מחלה ,אבטלה
וכיו"ב) בפרט.
 .2להכיר באהבת ההורים התמידית ,שאינה תלויה בהכרח בקשר שבין ההורים .הכרה
בקיומה עשויה להביא להשלמה עם הפרוד בין ההורים.
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עזרים
נספח מס' 1א – "בין שני עולמות" -כרטיס משימה אישית ,כמספר המשתתפים.
נספח מס' 1ב – "מפגש בין עולמות" -כרטיס משימה אישית ,כמספר המשתתפים.
נספח מס' 1ג " -רגע חושבים!"  -כרטיס משימה אישית ,כמספר המשתתפים.
נספח מס'  - 2כרטיס משימה קבוצתית" :להפחית את הקושי" ,כמספר הקבוצות.
סרט" :הוריי סיפור אהבה" ,מצורף בדיסק לחוברת.
מהלך הפעילות
חלק א' – אישי
המנחה יחלק לכל משתתף דף משימה אישית" :בין שני עולמות" (נספח מס' 1א')
ויבקש לבצע את המשימה.
המנחה יקרין למשתתפים קטע ראשון מהסרט "הוריי סיפור אהבה" (התחלה –
דקה .)1:49
המנחה יקיים שיחה קצרה של אוורור רגשות ,ויכוון את השיחה להשפעה של
המשבר על תחומי חיים שונים ולמקום שתופסים תחומים ומעגלים אלה בתהליך
ההתמודדות עם המשבר.
המנחה יחלק לכל משתתף דף משימה אישית" :מפגש בין עולמות" (נספח מס'
1ב') ויבקש לבצע את המשימה.
המנחה יקרין למשתתפים קטע נוסף מהסרט (עד דקה .)7:05
המנחה יחלק למשתתפים דף משימה אישית" :רגע חושבים!" (נספח מס' 1ג')
ויבקש מהם לענות על השאלות.
חלק ב' – במליאה
המנחה יבקש מכמה משתתפים להציג בפני המליאה את השרטוטים שיצרו בחלקי
המשימה השונים ולהשוות ביניהם.
שאלות לדיון:
 .1אילו מהשרטוטים שלפניכם מציגים נאמנה את הקשר שלרוב קיים בין הבית לבין
בית-הספר?
 .2באופן לא שגרתי ,דנה שמחה לקראת המפגש הצפוי של הוריה עם מנהלת בית-
פעילות מס' 7
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הספר.
א .מה ,לדעתכם ,מצפה דנה שיקרה במהלך המפגש ובעקבותיו?
ב.

עד כמה ,לדעתכם ,יש למשאלתה הכמוסה של דנה אחיזה במציאות?

ג.

במה יכול הקשר שבין בית-הספר לבין ההורים להועיל במצב שבו נמצאת דנה?
איזה סוג קשר רצוי שהיה?
המנחה יקרין למשתתפים את המשך הסרט (עד הסוף).

 .3בחלק זה של הסרט ,חלה תפנית בהתייחסותה של גיבורת הסרט למשבר שבין
ההורים ,וביכולתה להתמודד עם המשבר .מה גרם לכך?
 .4האם רק במקרים משפחתיים מיוחדים (כגון :גירושין ,מחלה ,ילד עם צרכים מיוחדים,
אבטלה וכד') על מעגלי העולמות "בית – בית-הספר" להתחבר או שיש משמעות
לקשר גם בזמנים נורמטיביים? חוו דעתכם.
המנחה יקרא באוזני המשתתפים את הקטע שלהלן:

הארת פנים ואהבה ללא תנאי
מקורה של יכולת ההורים לאהוב את ילדם הוא היכולת להתקשר אל הזולת ולהאיר את חייו
[ ]...האהבה אל הזולת והקשר אל האחר טבועים בנו ביחס אל כל אדם ,אולם הקב"ה הטביע
את תכונת האהבה אצל ההורים כלפי ילדיהם באופן מיוחד .כך שיש להורים את היכולת להיות
קשורים אל ילדיהם באופן מיוחד ,ולהעריך אותם מצד ערכם העצמי ,אהבה שאינה תלויה בדבר
[.]...
כאשר אוהבים את הילד ללא תנאי ,מאמינים בו ,ורואים את הטוב שבו ללא מבחנים ותנאים
– מעניקים לו בכך חיים ,מאירים את חייו .הקרנה זו על הילדים היא זו שעושה אותם לילדים
בריאים ושמחים ,היא בונה בהם את אהבת החיים ,את השמחה ואת היכולת להכיר בערך
כוחותיהם.
(מתוך" :ורב שלום בנייך" ,הרב משה בלייכר ,עמ' )41-40
 .5בדברים אלה טמונה הנחת יסוד העשויה לחזק את הקשר שבין כל אחד מאתנו
להוריו .מהי הנחה זו?
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 .6הביאו דוגמאות מחיי היומיום אשר מחזקות הנחה זו.
חלק ג' – קבוצתי
המנחה יחלק את המשתתפים לקבוצות בנות  6-5חברים.
המנחה יחלק לכל קבוצה דף משימה קבוצתית" :להפחית את הקושי" (נספח מס'
 ,)2ויבקש לבצע את המשימה.
למנחה ,הצעות להמשך הפעילות או לסיכומה:
אפשרות מס'  :1כל קבוצה תציג את הסצנה שבחרה בפני המליאה.
אפשרות מס'  :2המנחה יקרין שוב את הסרט "הוריי סיפור אהבה" ,וכל קבוצה תעצור
אותו במקום המתאים ותציג את הסצנה שהוסיפה.
אפשרות מס'  :3המנחה יצלם את הסצנות של הקבוצות השונות ,יקרין אותן בפני המליאה
ברצף ויקיים דיון על אודותיהן ועל הפתרונות המועלים בהן.
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נספח מס' 1א' – דף משימה אישית

בין שני עולמות
 .1כשאתה אומר
משפחה,
למה אתה מתכוון?

 .2כשאתה אומר
בית-הספר,
למה אתה מתכוון?

 .3שרטט תרשים המבטא בעיניך את הקשר
האופטימאלי בין שני עולמות אלה.
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נספח מס' 1ב'

מפגש בין עולמות
לאחר צפייה בחלקו הראשון של הסרט:
 .1לשני עולמות אלה ,משפחה ובית-הספר ,אפשרויות והזדמנויות רבות למפגש .הסרט
מציג אחת מהן .רשום ,מניסיונך ומדעתך ,תחומים שבהם נפגשים עולמות אלה
בפועל.
 .2מהו האופן שבו צריך הקשר להתקיים (תדירות ,תכנים ,שותפים)?

בית-הספר

משפחה

פעילות מס' 7
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נספח מס' 1ג'  -דף משימה אישית
לאחר הצפייה:

רגע חושבים!

 .1שרטט תרשים המבטא את מצב הקשר בין משפחתה של דנה ,גיבורת הסרט ,לבין
בית-הספר.

.2

.3

.4

.5

התבונן בשרטוטים הקודמים שרשמת .מה אפשר ללמוד מן ההשוואה בין תרשים זה
לבין השרטוטים האחרים?
______________________________________________________
______________________________________________________
היכנס לראשה של דנה ורשום מה עולה בראשה (מחשבות) ובלבה (רגשות).
______________________________________________________
______________________________________________________
מה ,לדעתך ,היה יכול להקל על דנה בסיטואציה שנוצרה?
______________________________________________________
______________________________________________________
הצע גורמים בעולמה של דנה שיש להם אחריות כלשהי כלפי דנה ושעליהם לסייע לה
להתגבר על המשבר שהיא עוברת.
א_____________________________________________________ .
ב_____________________________________________________ .
ג_____________________________________________________ .
ד_____________________________________________________ .

התכונן להציג את השרטוטים ואת ההשוואה העולה מהם בפני חבריך במליאה.
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נספח מס'  – 2דף משימה קבוצתית

להפחית את הקושי
הצופה בסרטון מלווה בסדר כרונולוגי את המשבר שעוברת דנה בעקבות תהליך הפרדה
והגירושין של הוריה ,והוא עד לקושי הנפשי ולסבל הרב שדנה עוברת.
האם המשבר היה יכול להתנהל אחרת? במה? האם התערבות כלשהי הייתה יכולה
לקצר את משך המשבר או להפחית את הקושי? איזו התערבות? באיזה שלב?

משימה:
הוסיפו סצנה לסרט "הוריי סיפור אהבה" ,אשר יכולה להביא
להפחתת הקושי המוצג בו.
ההחלטות מי יהיו המשתתפים ,היכן לשלב את הסצנה
במהלך הסרט ומה תוכן הדברים – נתונות לשיקול דעתכם
(הביאו בחשבון ששילוב הסצנה שלכם בסרטון עשוי להצריך
שינוי בחלקים נוספים של הסרטון).
לפני שתחברו את התסריט לסצנה החדשה ,קראו את הקטע
מחוזר המנכ"ל.
היעזרו במידע שקראתם.
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נספח מס'  – 2המשך
מדינת ישראל
משרד החינוך

חוזר מנכ"ל תשס"ג

קשר בין בית הספר ובין הורים פרודים או גרושים

תופעת הגירושין התרחבה בעשורים האחרונים בעולם כולו וגם בישראל .מצב חברתי
ייחודי זה של הילדים דורש התייחסות של המערכת הבית ספרית ,ולפיכך יש חשיבות רבה
להיכרות של הצוות החינוכי עם התופעה ולהבנתה .מודעות ,רגישות והימנעות מהתייחסות
מתייגת ומכלילה תאפשר מתן מענים מותאמים לצורכיהם של כל ילד וילדה.
הנחיות כלליות:
על המחנך להקפיד על קשר ישיר בינו לבין ההורים (או אחד מהם ,על פי סיכום
מראש) בכל הנושאים הקשורים לתפקוד הילד בבית-הספר ובכל ההסדרים
וההתחייבויות של ההורים כלפי בית-הספר.
במקרים שבהם אין ההורים או הילד מעוניינים בהעברת המידע על הגירושין לגורמים
נוספים בבית הספר ,חשוב שהמחנך יתייעץ ,במידת הצורך ,עם פסיכולוג בית-
הספר או עם היועץ החינוכי.
יש חשיבות לכך שמידע על מצבו המשפחתי של התלמיד יהיה ידוע למחנך
הכיתה .יידוע מחנך הכיתה מסייע לו ולצוות החינוכי להיות קשוב לצורכי הילד ,ויכול
לתרום להסתגלותו ולתפקודו התקין בבית הספר ,וכל זאת תוך התייחסות לשלב
שהמשפחה נמצאת בו בתהליך הפרדה או הגירושין.
בדרך כלל המידע על פרדה או על גירושי ההורים מגיע למחנך או לגננת משני ההורים,
מאחד מהם או מהילד עצמו .לעתים מגיע מידע למחנך באמצעות גורמים בתוך
בית-הספר או מחוצה לו ,כמו ,לדוגמה ,משירותי הרווחה.
עם פתיחת שנת הלימודים ,ובמפגש ראשון עם ההורים ,יפנו המחנכים בבקשה אל
ההורים ליידע אותם לגבי כל הקשור לילד.
ַמן מחנך הכיתה את שני ההורים
במסגרת הזמנת תלמידים לשיחה עם המחנך ְיז ֵּ
הפרודים או הגרושים לשיחת היכרות .אם הדבר איננו מתאפשר (עקב רמת עימות
גבוהה ביניהם) ,יזמן המחנך כל אחד מהם בנפרד .שיתופו של הילד בפגישה זו תיעשה
בהתאם לגיל ,לרצונות ולצרכים המתפתחים שלו ובהתאם לנסיבות הייחודיות.
מתוך :חוזר מנכ"ל ,משרד החינוך ,קשר בין בית הספר ובין הורים פרודים או גרושים ,תשס"ג

התכוננו להציג את הסצנה החדשה בהתאם להוראות המנחה.
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לא כל המשפחות המאושרות דומות זו לזו

()2

מבוסס על הסרט" :לך שלום"
תקציר הסרט
איתמר ואחותו הקטנה ,יעל,
תשע"א
מתמודדים עם פרדת הוריהם.
תיכון הימלפרב ,ירושלים
הקושי שבהיעדרו של האב מן המארג
שחר אהרוני
המשפחתי מורגש בהכנות הרבות
ישי מאיר
לקראת שבת ובמנהגי שבת השונים
יותם בוקר
שבהם נטל האב חלק משמעותי.
איתמר מתקשה להתמודד עם
המצב .הוא מנסה לשכנע את אביו לחזור הביתה ,מחליט להתארח אצל חבר בארוחת
ליל שבת ,וכך ,למעשה ,הוא בורח משולחן השבת המשפחתי .במהלך ארוחת השבת
בבית החבר מתחוללת אצל איתמר תחילתה של השלמה ,של קבלת המצב החדש ושל
לקיחת אחריות.

"לך שלום"

רציונל
לא כל המשפחות המאושרות דומות זו לזו .המציאות הרצויה של אבא ,אימא ,ילדים וסיפור
אהבה ,לצערנו ,איננה נחלת הכלל .בתוך המסגרת המשפחתית הנורמטיבית ,נוצר לעתים
שבר כואב בשל גירושין ,מוות ,מחלה או קושי אחר .ברוב המקרים ,הגורמים למשבר אינם
בשליטתו של המתבגר.
מטרת פעילות זו היא לתת מקום לרגשות המלווים אירועים מעין אלה ,ולכוון להתמודדות
עם המציאות כפי שהיא ,על כל אתגריה ,עד כדי קבלת המצב הקיים והבנה שמשפחה
מאושרת היא פרי מאמץ ואחריות של כל בני הבית.
מטרות
 .1לעורר אצל המשתתפים מודעות לכך שהשלמה עם מציאות שלא ניתן לשנות מביאה
לפתרונות המאפשרים קבלה ויציבות.
 .2לבחון עם המשתתפים את מקומם של מנהגים כדוגמת "ברכת כוהנים" ו"ברכת
הבנים" ,בהתמודדות עם משברים במשפחה.
 .3להכיר באהבת ההורים התמידית ,אשר אינה תלויה בהכרח בקשר שבין ההורים,
ושממנה ניתן לינוק כוח ,השראה ותעצומות רוח בכל מצב.
פעילות מס' 8
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עזרים
נספח מס'  – 1כרטיס משימה קבוצתית" :לך שלום" ,כמספר הקבוצות.
נספח מס' " – 2מסרונים לאיתמר" ,רצוי להגדיל ולגזור.
"ל ָך שלום" ,מצורף בדיסק לחוברת.
סרטְ :
מהלך הפעילות
שלב א' – קבוצתי
המנחה יחלק את המשתתפים לקבוצות בנות  5-4חברים ,ייתן לכל קבוצה דף
"ל ָך שלום" (נספח מס'  ,)1ויבקש מהם לבצע את המשימות.
משימה קבוצתיתְ :
שלב ב' – במליאה
שאלות לדיון:
 .1לשתי הברכות" ,ברכת הבנים" ו"ברכת כוהנים" ,יש הרבה מן המשותף .פרטו.
המנחה ירשום על צדו הימני של הלוח את עיקרי הדברים שיעלו בתשובות
לשאלות שלהלן (לצורך השוואה לאחר הצפייה).
 .2מה חשים ילדים בזמן שהם מתברכים בכל אחת מן הברכות?
 .3מה אפשר ללמוד על חשיבותה של "ברכת הבנים" מהשוואתה ל"ברכת כוהנים"?
"ל ָך שלום".
המנחה יקרין את הסרט ְ
המנחה יסכם כי בסרט הילדים מתמודדים עם פרדת הוריהם ,ולראשונה הם
מתמודדים עם ההכנות לקראת שבת ועם קיום מנהגים שבהם היה לאב חלק
משמעותי ,והמדגישים את הקושי שבהיעדרו של האב מן המארג המשפחתי .
המנחה ירשום על צידו השמאלי של הלוח את עיקרי התשובות שיציעו
המשתתפים בהמשך.
" .4ברכת הבנים":
א .מה ,לדעתכם ,חשה יעל בזמן שאמה ברכה אותה ב"ברכת הבנים"?
ב .כיצד ,לדעתכם ,חש איתמר בזמן "ברכת הבנים" בבית חברו?
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ג.

אילו יתרונות יש לשמירה על מסורת זו בערב שבת במקרים מיוחדים למרות
הקשיים?

" .5ברכת כוהנים":
א .מהו הקושי שחווים הילדים בסרט בזמן "ברכת כוהנים"?
ב .מה דעתכם על הפתרון שמצאו איתמר ויעל?
ג.

כיצד התנהגות זו עשויה להשפיע על התחושות של הילדים ועל התייחסותם
למציאות חייהם החדשה?

" .6ברכת כוהנים" ו"ברכת הבנים" כרוכות במעין טקס משפחתי של אב עם ילדיו .מה
מקומם ,לדעתכם ,במקרה כמו זה המוצג בסרט?
 .7שבת ומועדים מזמנים אתגרים משפחתיים (עזרה והכנות ,התכנסות סביב סעודות,
שירה משותפת ,תפילה ועוד) בכל משפחה ובמיוחד במשפחה שבה אחד ההורים
נפקד .האם ,לדעתכם ,יש בהם על מנת להקל את הקושי או שהם מחמירים אותו?
הסבירו והביאו דוגמאות.
 .8האם ,לדעתכם ,תשפיע התמודדותו של איתמר על התמודדותם של שאר בני
המשפחה? כיצד?
שלב ג' – אישי במליאה
המנחה יפזר על רצפת החדר את ה"מסרונים לאיתמר" (נספח מס'  ,)2יסביר
למשתתפים כי איתמר ,גיבור הסרט ,קיבל תגובות רבות מחבריו והרי הן לפניהם.
המנחה יבקש מכל משתתף לחבר מסרון או לבחור מסרון שהוא אוהב ,מצדיק את
הנאמר בו ,מתחבר אליו ,מסכים עם תוכנו.
המנחה יבקש מן המשתתפים לספר מהו המסרון שבחרו ומדוע.
שאלות לדיון:
 .1מה ,לדעתכם ,היה הקושי העיקרי של איתמר ,גיבור הסרט?
 .2כיצד ישפיעו עליו המסרונים שקיבל?

פעילות מס' 8
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המנחה יקרא למשתתפים את המשפט שלהלן:

"צריך להטיל על הצעיר את השליחות הגדולה,
לגדלו ולרוממו,
לעשותו אחראי לדור,
לתקופה,
לעתיד".
( הרב מ"צ נריה" ,מן הפנקס הפתוח" ,עמ' )81
 .3מהו המסר בדברים אלה המתקשר להתמודדותו של איתמר בסרט ולהתמודדויות
משפחתיות אחרות של בני נוער?
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נספח מס'  :1דף משימה קבוצתית

"ל ָך שלום"
ְ
פסוקים אלה נאמרים בשתי ברכות חשובות" :ברכת כוהנים" ו"ברכת הבנים".

ִש ְמ ֶר ָך.
"י ְָב ֶר ְכ ָך יְהוָהְ ,ויְׁ
ֶך.
ִיח ּנ ָּ
יך ,ו ֻ
ָאר יְהוָה ָּפנָיו ֵא ֶל ָ
יֵ
ׁשלוֹם".
ׂם ְל ָך ָ
יךְ ,וָי ֵש
ׂא יְהוָה ָּפנָיו ֵא ֶל ָ
ִש
י ָּ
במדבר ו ,כד-כו

ראב"ע בפירושו למילים "לך
שלום" ,מפרש" :וישם לך שלום,
כטעם לא ייגע בך רע ,לא מאבן,
לא מחיה רעה ולא מאויב".

ברכת כוהנים
ברכת כוהנים מורכבת משלושה פסוקים ,ועל כן נקראת גם "ברכה משולשת" .הברכה
נאמרת בתפילת שחרית בימי שני וחמישי ,בשבת ובמועד .מקומה בתפילת העמידה
בין ברכת "מודים" לבין ברכת "שים שלום" ,אז הכוהנים עולים לדוכן ומברכים את
הקהל.
"אמרה כנסת ישראל לפני הקדוש ברוך הוא :ריבונו של עולם ,לכוהנים אתם אומר
לברכנו? אין אנו צריכים אלא לברכתך! "השקיפה ממעון קודשך וברך את עמך".
אמר להם הקדוש ברוך הוא :אף על פי שאמרתי לכוהנים שיהיו מברכין אתכם ,אני
עומד עימהם ומברך אתכם".
(מדרש תנחומא)

 .1מה גדולתה וייחודיותה של ברכה זו על-פי המדרש?
נוהגים שבזמן הברכה האב עוטף את ילדיו בטליתו ,זכר למקדש .שבשעה שהיו
הכוהנים מברכים בשם המפורש ,אסור היה להסתכל בידיהם.
ועוד ,שלא יסיחו דעתם מן הברכה.
("אוצר טעמי המנהגים" ,מדור ב; "ואני תפילתי" ,שער ז ,סי' יא)

 .2מה אפשר ללמוד ממנהג זה על תפקידו של האב?
 .3מה אתם חשים בשעה שאביכם עוטף אתכם בטליתו?

פעילות מס' 8
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ברכת הבנים

 .4.מה גדולתה וייחודיותה של ברכה
זו על-פי המקורות שלפניכם?

 .6מה הקשר הרעיוני בין שתי
ברכות אלה?
 .7מה אפשר ללמוד על תפקידם
של ההורים מההשוואה בין "ברכת
כוהנים" ל"ברכת הבנים"?

"ישימך אלהים כאפרים וכמנשה  /כשרה
רבקה רחל ולאה
יברכך ה' וישמרך ,יאר ה' פניו אליך
ויחונך ,ישא ה' פניו אליך וישם לך שלום".

"מנהגם של ישראל לברך הילדים בליל
שבת אחר התפילה או בכניסה לבית.
שאז חל השפע ,וראוי להמשיכו על
הילדים"...
(סידור בית יעקב ,ר' יעקב עמדין ,הנהגת ליל שבת,
סעיף ז')

וטעם נוסף ,לפעמים בימות החול פוגעים
האם או האב בבניהם מרוב צער או מחמת
איזו סיבה שהיא .ולכן בשבת ,בזמן
השמחה ,מבטלים אותן הפגיעות ע"י
הברכות"...
(מתוך סידור "אוצר אור זרוע לצדיק")

ועוד ,בליל שבת מתכנסת כל המשפחה
יחדיו לסעודה משותפת ,דבר שהוא נדיר
בימות החול .זוהי שעת הכושר לחזק את
הדבק המקשר את המשפחה.
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נספח מס' 2

מסרונים לאיתמר
תגובות בעקבות הסרט

איזה מסכן
אתה!

תהיה גיבור.

אתה
בכור ,תתנהג
בהתאם.

קח אחריות
על עצמך ועל
משפחתך.

תפסיק
לרחם על
עצמך ,לא
קרה אסון!

יש לך אבא
ואימא שמאוד
אוהבים אותך.

אתה ילד
רגיל ,כמו
כולם!

נכון ,זה
קשה! אבל
תתעודד .יש
צרות גדולות
יותר.
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לאימא
שלך קשה
גם ככה ,אל
תקשה עוד
יותר.

גם ההורים
של ____
גרושים .אז
מה?

לברוח זה
לא פתרון.

כמה
מטלות בבית
"נופלות" עליך
– זה לא פייר.

כל הכבוד
שחזרת בסוף
הביתה .גם
שימחת את
אימא שלך ואת
אחותך וגם לך
זה טוב .אין כמו
משפחה!
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אל תוותר
על ברכת
הבנים מאימא
שלך .ברכה זה
ברכה!
איזה גבר
יצאת בברכת
כוהנים!

אחר
_________
_________
_________
_________

