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שיעור 4

הסיפור היהודי – הסיפור של כולנו
מטרות

הכרה בחשיבות ההיכרות, וסיפור הסיפור היהודי, לטובת שימור הזהות היהודית. . 	

היכרות עם דמויות מפתח יהודיות בעלות סיפורים ייחודים ומגוונים, ששילובם יוצר את סיפורו של העם . 	
היהודי. 

העמקת הרצון והמחויבות לקחת חלק בכתיבת פרק נוסף בסיפור היהודי, ותפיסת עצמנו כחוליה נוספת . 	
בשרשרת היהודית. 

מהלך

פתיחה 

תרגיל פתיחה: נאמר: תהליך ההתבגרות הוא מסע ארוך. דמיינו שיש לכם אפשרות לקחת צידה לדרך . 	
משני אנשים. אדם אחד מהארץ ואדם נוסף מחוץ לארץ. הדמויות הללו יכולות לתת לכם תכונה, עצה, 
רעיון או חפץ. הכוונה לדמויות אמיתיות, היסטוריות או ספרותיות. כתבו מה הייתם שמחים לקבל, 

ממי ומדוע. הנחיה חלופית – כתבו הקדשה או מכתב מהדמות שבחרתם.

מבוא ללימוד בחברותא: נצפה בסרטון 'אתם חלק מהסיפור' )בית התפוצות( )יש לצפות עד 0	.4(.. 	

הנחיה לצפייה: אספו מילות מפתח וזהו כמה שיותר ארצות שהסיפור מתרחש בהן. 

נשאל: האם הסרטון מציג סיפור אחד או סיפורים רבים? איזו כותרת הייתם נותנים לסיפור?  	
לו סבא או סבתא שלכם היו משתתפים בסרטון מהי מילת המפתח שהם היו תורמים לסיפור? 

)מומלץ לבקש מהתלמידים לבדוק עם הסבים שלהם. ניתן לתלות את מילות המפתח בכיתה 
כהשראה לעיסוק בסיפור היהודי לקראת הדרשה(

למידה בחברותא
נחלק את הכיתה לחברותות )כל תלמיד יקבל עותק של דף המקורות – נספח א'(.. 	

דגשים למורה

ניתן להוסיף ביאורי מילים על מנת להקל על העבודה העצמית. 	

דפי המקורות )מקראיים ובני זמננו( מציעים מגוון טקסטים. ניתן לאפשר לתלמידים לבחור  	
אילו טקסטים יקראו, או, לצמצם את מספר הטקסטים לפני השיעור, בהתאם למיקוד הרצוי 

בעיני כל מורה.

https://www.youtube.com/watch?v=uj65WfW6ARA
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אסיף במליאה
נחלק גיליונות לבנים ונבקש לעצב כריכה לסיפור היהודי כפי שכל תלמיד מבין אותו. הנחיה: חישבו . 4

מה הכותרת של הסיפור? מה צויר בחזית? מי המחבר? מה כתוב בתקציר בגב הספר?

נשאל: אילו מילות מפתח נכניס לסיפור שלנו מכל המילים שליקטנו במהלך השיעור? איזו מילת . 	
מפתח תופיע בדרשה שלכם?
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נספח א' – דף מקורות לחברותא

מקורות מקראיים

שמות י״ג, 8-10

ה יְהוָה לִי בְּצֵאִתי מִּמִצְָריִם. וְהָיָה לְךָ לְאֹות עַל-יְָדךָ וּלְזִכָּרֹון  וְהִגְַּדּתָ לְבִנְךָ בַּיֹּום הַהוּא לֵאמֹר  בַּעֲבוּר זֶה עָׂשָ
ה הַזֹּאת  מְַרּתָ אֶת-הַֻחּקָ בֵּין עֵינֶיךָ לְמַעַן ּתִהְיֶה ּתֹוַרת יְהוָה בְּפִיךָ  כִּי בְּיָד ֲחזָָקה הֹוצִאֲךָ יְהוָה מִּמִצְָריִם.  וְשָׁ

לְמֹועֲָדּה מִיָּמִים יָמִימָה.

שמות י״ט, 4-6

מֹועַ  ִרים וָאָבִא אְֶתכֶם אֵלָי.  וְעַּתָה אִם-שָׁ א אְֶתכֶם עַל-כַּנְפֵי נְשָׁ יִתי לְמִצְָריִם וָאֶּשָׂ ר עָׂשִ אַּתֶם ְראִיֶתם אֲשֶׁ
הְיוּ-לִי  מְַרּתֶם אֶת-בְִּריִתי וִהְיִיֶתם לִי ְסגֻלָּה מִכָּל-הָעַּמִים כִּי-לִי כָּל-הָאֶָרץ. וְאַּתֶם ּתִ מְעוּ בְּקֹלִי וּשְׁ ּתִשְׁ

ָראֵל. ַדבֵּר אֶל-בְּנֵי יִׂשְ ר ּתְ ְּבִָרים אֲׁשֶ מַמְלֶכֶת כֹּהֲנִים וְגֹוי ָקדֹושׁ  אֵלֶּה הַד

דברים ו, 20-25

ר צִוָּה יְהוָה אֱלֹהֵינוּ אְֶתכֶם. וְאַָמְרּתָ  ּפִָטים אֲשֶׁ ים וְהַּמִשְׁ אָלְךָ בִנְךָ ָמָחר לֵאמֹר  מָה הָעֵדֹת וְהַֻחּקִ כִּי-יִׁשְ
ן יְהוָה אֹותֹת וּמֹפְִתים גְּדֹלִים  לְבִנְךָ עֲבִָדים הָיִינוּ לְפְַרעֹה בְּמִצְָריִם וַיֹּצִיאֵנוּ יְהוָה מִּמִצְַריִם בְּיָד ֲחזָָקה. וַיִּּתֵ
ם לְמַעַן הָבִיא אָֹתנוּ לֶָתת לָנוּ אֶת-הָאֶָרץ  וְָרעִים בְּמִצְַריִם בְּפְַרעֹה וּבְכָל-בֵּיתֹו לְעֵינֵינוּ. וְאֹוָתנוּ הֹוצִיא מִּשָׁ
ים הָאֵלֶּה לְיְִראָה אֶת-יְהוָה אֱלֹהֵינוּ לְטֹוב לָנוּ  בַּע לַאֲבֵֹתינוּ.  וַיְצַוֵּנוּ יְהוָה לַעֲׂשֹות אֶת-כָּל-הַֻחּקִ ר נִשְׁ אֲשֶׁ
מֹר לַעֲׂשֹות אֶת-כָּל-הַּמִצְוָה הַזֹּאת לִפְנֵי יְהוָה  כָּל-הַיָּמִים לְַחיֵֹּתנוּ כְּהַיֹּום הַזֶּה.  וּצְָדָקה ּתִהְיֶה-לָּנוּ  כִּי-נִשְׁ

ר צִוָּנוּ. אֱלֹהֵינוּ כַּאֲשֶׁ

דברים כ"ז, 9

וַיְַדבֵּר מֶֹשׁה וְהַכֹּהֲנִים הַלְוִיִּם אֶל כָּל יְִשָׂראֵל לֵאמֹר הְַסכֵּת וְּשַׁמע יְִשָׂראֵל הַיּוֹם הַזֶּה נִהְיֵיָת לְעָם לַיהוָה 
אֱלֹהֶיךָ.

ישעיהו מ״ג, 21

עַם-זוּ יָצְַרּתִי לִי ּתְהִלִָּתי יְַסּפֵרוּ.

שאלות לדיון

כיצד הסיפור עובר מדור לדור? 	

מה נמצא בסיפור מעבר לתיאור אירועים לאומיים )שימו לב למילים המודגשות בקו(? 	

מי מספר לכם/ן את הסיפור?  	

כיצד נשמיע את הסיפור לדורות הבאים?  	
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מקורות בני זמננו 

 הרב יונתן זקס ז"ל )בריטניה( 
)מתוך: 'רדיקלית אז, רדיקלית עכשיו - מורשת הדת העתיקה 

בעולם', הוצאת שלם, 2007(

]...[ נוכל לראות את חיינו כמו היו אות באלפבית. לאות אחת כשהיא 
לעצמה אין משמעות, אולם בצירופה לאותיות אחרות נוצרת מילה, 
וזו, בשילובה עם מילים  אחרות יוצרת משפט. משפטים מתחברים 
כדי לבנות פסקה, ואילו הפסקאות מצטרפות לכדי סיפור. כך הבין 
הבעל שם טוב את החיים. כל יהודי הוא אות. כל משפחה יהודית 
היא מילה, כל קהילה - משפט, והעם היהודי בכל נקודת זמן מהווה 

פסקה. ואילו העם היהודי לדורותיו יוצר סיפור ]...[
הנני יהודי כיוון שבהכירי 
את סיפור בני עמי, אני שומע אותם מפצירים בי לכתוב את הפרק 
הבא. ]...[ הנני יהודי משום שרק אם אוותר יהודי, יוסיף לחיות בי 
סיפורם של מאה דורות לפני. אני ממשיך את מסעם מכיוון שלאחר 
שהגענו לנקודה זו, לא אתן לזה ולהם להיכשל. איני יכול להיות 

האות החסרה במגילה. 

)באדיבות הוצאת מגיד - קורן(

שאלות לדיון

לפי הרב זקס, מה הקשר בין כל היהודים )בכל העולם ובכל התקופות(? 	

כיצד שומרים על סיפור אחד על אף המרחק והשונות? 	

מה צריך לעשות כדי לא להיות האות החסרה בסיפור? 	

מה המילה שאתם והמשפחה שלכם הייתם רוצים לתרום לסיפור? 	

ג'ונתן הנרי זקס, הברון זקס  -1948
2020.  הוגה דתי בריטי, כיהן כרב 
העבריות  הקהילות  של  הראשי 
המאוחדות בחבר העמים הבריטי בשנים 
לו  הוענק  ב-2005   .1991-2013
תואר אבירות, וב-2009 צורף לבית 
הלורדים בתואר הברון זקס מאולדגייט. 
היה פעיל למען דיאלוג בין-דתי, חיבר 

ספרים רבים.

flickr מתוך cooperniall :צילום
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 אנגל'ה בוכדל
 Facing History ,מתוך: 'קימצ'י על צלחת הסדר׳(

)and Ourselves

כילדה לאם לא יהודייה, אם שנשאה עמה את המסורות 
האתניות והתרבותיות הייחודיות שלה, השתכנעתי שלעולם 
לא אוכל להיות "יהודייה במלואה", כיוון שלעולם לא 
אוכל להיות יהודייה "טהורה". בכל יום קיבלתי תזכורת 
לכך, בהתמודדות עם ההערות הרבות כגון: "מוזר, את לא 
נראית יהודייה", או כשנאלצתי לענות על שאלות בנוגע 
למעמד ההלכתי שלי כיהודייה. השאלות הפנימיות שלי 
לגבי אותנטיות הטילו צל על הזהות היהודית שלי במהלך 
כל גיל ההתבגרות שלי, ובהמשך בתחילת חיי הבוגרים, 
כשניסיתי לשלב את הזהויות היהודית, הקוריאנית, 

והאמריקאית החילונית שלי.

רק בתקופת משבר, בקיץ 
אחד בתקופת הלימודים 
בקולג', בעת שהתגוררתי 
בישראל, הגעתי להבנה מלאה לגבי מה משמעות הזהות היהודית שלי עבורי. 
לאחר קיץ מכאיב שבו הרגשתי נדחקת לשוליים ובלתי נראית בישראל, 
התקשרתי לאימי כדי להודיע לה שלא רציתי יותר להיות יהודייה. לא 
נראיתי יהודייה, לא נשאתי שם יהודי, ולא רציתי יותר את העול הכבד של 
הצורך להסביר ולהוכיח את עצמי, כל פעם שנכנסתי לקהילה יהודית חדשה. 
הגיבה פשוט בשאלה: "האם זה אפשרי?" רק באותו הרגע הבנתי, שלא אוכל 

להפסיק להיות יהודייה כפי שלא יכולתי להפסיק להיות קוריאנית, או נקבה, או אני עצמי. החלטתי אז 
לעבור טקס גיור, מה שאני כיניתי אישור מחדש, שבו טבלתי במקווה ואישרתי מחדש את המורשת היהודית 
שלי. הגעתי לכלל הבנה שכל מי שבחנה ברצינות את הזהות היהודית שלה מתמודדת עם שלל הזהויות 

המתחרות שהשם "יהודייה" מסמל.

שאלה: מה גרם לה להרגיש מחוץ לסיפור? מה עזר לה להיכנס לתוך הסיפור מחדש? 	

מה פירוש להיות משפחה יהודית "נורמלית" היום? ככל שאנו לומדים את הסיפור אחד של השני, אנו 
שומעים על האתגרים ועל השמחות של יישוב הזהויות המתחרות לעתים של להיות יהודי אך בו-בזמן גם 
פמיניסטית, ערבי, הומו, אפרו-אמריקאי, או קוריאני. כפי שהיינו גם בעת העתיקה, אנו עדיין ערב רב. מי 

ייתן שנמשיך לראות את הפנים הרבות של ישראל כמתנה, המעשירה את העם שלנו.

שאלות לדיון

אילו חלקים בזהות של יהודי שחי בישראל מתחרים ביניהם? האם ובמה שונה מורכבות זו  מהמורכבות  	
של יהודיה אמריקנית כמו הרבה אנג'לה בוכדייל?

 חישבו על הסרטון שראינו ועל דבריו של יונתן זקס – איזו מילה מוסיפה אנג'לה בוכדייל לסיפור? 	

בוכדל לבית  ורניק  אנג'לה 
לי - Lee )נולדה 8 יולי 1972 
בסיאול, דרום קוריאה( היא 
רבנית אמריקאית, האסיאתית-
אמריקאית הראשונה להוביל 
בית כנסת אמריקאי גדול )החל 
מ-2014( ולהיות מוסמכת כחזנית 

)1999( וכרבנית )2001(.
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