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 1מלמד שהאמת נעשית עדרים עדרים""

 לימוד ט' באב 

וב מתקשה ש ,והמתחים הוויכוחיםאנו עומדים ערב ט' באב, ונדמה כי החברה הישראלית למודת 
מר , שיח מקוטב ופוליטי שמביא עלינו בחירות חמישיותמשבר  :להתאחד סביב מכנה משותף

עצמם אינם מוצאים ש. בנוסף, אנשים רבים חשים ברשתות החברתיות והתבצרות בשיח הזהויות
 .באופן טבעישייכים  לה הםמזדהים בצורה מלאה עם הקבוצה החברתית 

 על חורבן הבית כל שנההמלוות אותנו זו הזדמנות עבורנו ברוח הימים להציב בפנינו את השאלות 
 בימי אב:

 היסטוריות, חברתיות, רוחניות וכו' ?לחורבן הבתים שהובילו הסיבות מה 
 מאתנוומה מונע  המגזרי?ו ק הקבוצתיבצד, בעמדתנו להתבצר מהנטייה להיחלץ נוכל איך 

 נימיות, מניעות חיצוניות(היחלצות זו? )מניעות פ
 הדדי כבוד תוך ,מבררות מחלוקות לקיים שמצליחה משותפת חברה לבניית   הדרך מהי 

 ?משותף עתיד ובניית

 2את השאלות האלו דרך מיצג ושיר.  לברר שלפנינו ננסה בלימוד
 

 

 3"בין שמים וארץ" מרכז משל אנסמבל גברים  באתר המצורף במיצג צפו

 :הבאות לנקודות התייחסות לעצמכם רשמו הצפייה במהלך

 החזותי במיצג בצפייה בך העולה הרגש מה? 

 המתוארת החוויה לדעתך מה? 

 הדמות, הפותחות הדמויות :של המבט מנקודת במיצג האירוע את לספר נסו 

 .הצופה מן הצד, השלישית

 לדעתך באב 'ט ערב עם מתכתב המיצג כיצד? 

 אלה בימים אזרחית החברתית החוויה עם מתכתב המיצג כיצד? 

 מהם מסוים למישהו? לדמויות לומר רוצה היית מה? 

 במיצג לבטא או לומר המציגים ניסו לדעתך מה? 

                                                           
 בבלי, סנהדרין דף צ"ז ע"א 1
 י המקורות ולהתרכז בונאחד מש רק לבחור ניתן 2

 . צולם ביום עיון של יסודות עם אנשי חינוך."בין שמים וארץ"השימוש בסרטון וניתוח המיצג נעשה באישור מרכז  3
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  של היוצר אליעזר בוצר עדרים'' המלווה לשיר בקליפ צפו

 
 מילים: בוצר

 לחן : בוצר, בן צוק, דוד ליפשיץ, 
 גיל סמטנה

 
 ֲעָדִרים ֲעָדִרים
 ָרִצים מוָּבִלים

ם אֹוֲחִזים ּלָ ה ּכֻּ ּפָ אֹוָתּה ַהּמַ  ּבְּ
ִביל ְּ ַחר לֹו ש  ל ֶאָחד ּבָ  ּכָ
 ֶאָחד רֹוֶעה, ֶאָחד ָחִליל

ָאן הוּא מֹוִביל.  ַאל לְּ ָ  ַאף ֶאָחד לֹא ש 
ם ּלָ תֹוךְּ ּכֻּ  וֲַאִני ּבְּ

בְּ  ה, ֲחִצי ָאָדםֲחִצי ּכִ  ש ָ
ָלם. ְּ ש  ֶדר ַהּמֻּ ש  ֶאת ַהּנִָתיב, אֹו ֶאת ָהעֵּ ַחּפֵּ  מְּ

א אֹו לֹא רֹוֶצה  לֹא מֹוצֵּ
א טְּ ת, ַהִאם ֶזה חֵּ  ַהִאם זֹו עֵּ

ט. ּלֵּ ּתַ ְּ ִהש  ף לְּ ֹואֵּ ּ ש  ֶ  ַהִאם ֶזה ֲאִני ש 
  

ַמן ה זְּ ּמָ ה, ּכַ ּמָ  ּכַ
ָעָבר ז ּבֶ ר, נֵָּאחֵּ ּבָ דְּ ּמִ ךְּ ּבַ ַהּלֵּ  נְּ

ַמן נֵּהָ  ה זְּ ּמָ ג ַעל ָעִתידּכַ  רֵּ
ינֹו ָאִחיד ין ֲעָדִרים אֵּ ּבֵּ ֶ  ש 

ים  ִ ים, ֲאָנש  ִ  ֲאָנש 
ִכים ם הֹולְּ ָאן ַאּתֶ  לְּ

ִתים ָתם מֵּ נוּ סְּ ֲאַנחְּ ֶ ם לֹא רֹוִאים ש   ַהִאם ַאּתֶ
ָרה ִלי ַמּטָ ִלי ָחזֹון, ּבְּ  ּבְּ
ֲחָזָרה זֹר ּבַ ר ַלחְּ  ָהִעּקָ

ָרה רֵּ ֶאֶרת ַהּבְּ ְּ מוּת ִנש  ַעּלְּ ָאז ַהִהתְּ  וְּ

מוֹ ַהִאם נִ   ָאר ַהֲחלֹום ַעצְּ ְּ  ש 
 

ִבילוֹ  ְּ ש  ָליו אֹו ּבִ ךְּ אֵּ ּנֵּלֵּ ֶ  ש 
ה ָ ש  ֶחֶמת ַהּתָ עֹוד ִמלְּ ה לְּ ָ ּ ש  ירֻּ יֳָעַבר ּכִ  וְּ

ר בֵּ ָ ּ ר, ִמי ִיש  אֵּ ָ ּ  ִמי ִיש 
ר ֲחלֹום ַאחֵּ ַחר ּבַ  ִמי ִיבְּ

ר ַדּבֵּ ָפָתם מְּ ש ְּ מֹו ּבִ ָצא ֶאת ַעצְּ ִימְּ  וְּ
ַמן...  ה זְּ ּמָ ה, ּכַ ּמָ  ּכַ
ָבש ִ   ים וּכְּ ִ  יםֲאָנש 

 רֹוִעים וְּרֹוִצים
ִנים ָ ל ש  ֶ ה ש  ִפּלָ תְּ ר ּבִ כֵּ  ּבֹואוּ ִנזָּ

ירוֹ  ִ יר ש  ִ ל ֶאָחד יָש   ּכָ
ּלוֹ  ֶ ָמה ש  ֶנה ֶאת ַהּבָ ִיבְּ  וְּ

ִבילוֹ  ְּ ש  נוּ יַַחד ּבִ ּלָ ךְּ ּכֻּ  ֲאָבל נֵּלֵּ
  

יֹות ִביל ִלחְּ ְּ ש   ֲאִני מוָּכן ָלמוּת ַרק ּבִ
יֹות י ִלהְּ ּתִ ֱאֶמת נֹוַעדְּ ּבֶ ֶ ּ  ֶאת ַמה ש 

 ֹ ִביל ָלמוּתל ְּ ש  יֹות ּבִ  א רֹוֶצה ִלחְּ
ָטעוּת ָחִייִתי ּבְּ ֶ ַגּלֹות ש  ָאז לְּ  וְּ

יֹות  ִביל ִלחְּ ְּ ש   ֲאִני מוָּכן ָלמוּת ַרק ּבִ
יֹות י ִלהְּ ּתִ ֱאֶמת נֹוַעדְּ ּבֶ ֶ ּ  ֶאת ַמה ש 
ִביל ָלמוּת ְּ ש  יֹות ּבִ  לֹא רֹוֶצה ִלחְּ

ָטעוּת ָחִייִתי ּבְּ ֶ ַגּלֹות ש  ָאז לְּ  וְּ
ה   ּמָ ה, ּכַ ּמָ ַמןּכַ  זְּ

ָעָבר ז ּבֶ ר, נֵָּאחֵּ ּבָ דְּ ּמִ ךְּ ּבַ ַהּלֵּ  נְּ
ש  ַלֲחלֹום חֵּ ּכַ ַמן ִנתְּ ה זְּ ּמָ  ּכַ

ֱהִביָאנוּ... ֶ ש 

 

 :ויות דרך בחינת המרכיבים הבאים ביצירההתייחס לעצמכםבמהלך הצפייה רשמו 

 הפתקים בקלפי 

 בטלוויזיה השידורים 

 בהפגנה השלטים 

 השיר של והדימויים המילים 

 הראשית הדמות על העוברות החוויות 

https://youtu.be/31oNiMV4CB8
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 התייחסו ל:

 בקליפ צפייה כדי תוך בכם שעולה תחושה או רגש תארו. 

  נסו להסביר מדוע? ,הנוגעת בכםקטע מהמילים או שורה חזקה  בחרו 

 הראשית הדמות על עוברות חוויות אילו? 

 מתעוררת בכם הזדהות אל מול חוויות אלה האם? 

 לבטא בא זה מה? הקלפי לתוך שונים בחירות פתקי מכניסה הדמות לדעתכם מדוע? 

 מעולם רעיית הצאן בשיר? )כבשים, עדרים, רועים( בדימויים היוצר משתמש מדוע 

 כמה, כמה זמן נהלך במדבר, נאחז  :במילים המתחיל בפזמון לומר היוצר התכוון מה"

 בעבר..."?

 איזה מצב  -..."למות מוכן אני: "במילים המתחילים אישיים מאוד בתים שני בשיר

 לחברה הכללית? מתארים הבתים האלו במתח שבין היחיד

 להפגנה איתם ולצאת השלטים את לכתוב ביצירה לדמות גורםה מה? 

 למצב פתרון של סוג מציע..." ורוצים רועים וכבשים אנשים: "במילים המתחיל הבית ,

 כדי הישראלית בחברה לקרות צריך מה?  להצליח יכול זהה פתרוןהאם וכיצד ה

 ? תתרחש הזאת שהמציאות

 משימת סיכום:

 התחילו את הפסקה במילים: פסקה קצרה בגוף ראשון,  כתבו

 , ניתן לשתף את הקבוצה.על חיים בחברה בה...." /מת"אני חולם

  


