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 מערך שיעור ליום רצח רבין –"הקהל את העם" 

 י"ב, משך זמן: שיעור כפול-קהל יעד: י'

ועד היום החברה הישראלית מתמודדת עם השאלה האם ניתן  1995מאז הרצח הנורא בשנת 
והדעות השונות בחברה, עם אתגר החיים המשותפים ובנוסף עם להגיע להסכמות בין האוכלוסיות 

 השאיפה להגיע יחד לחזון משותף למדינת ישראל.

מוצאי שנת השמיטה מזמן לנו מפגש עם מעמד 'הקהל', מצווה שמתרחשת רק פעם בשבע שנים 
ומעניקה לנו תובנות חשובות ביחס לאפשרות של העם להתכנס יחס ומחשבות ביחס להזדמנות 

ננסה לצעוד  'הקהל'ראת השנים הבאים בהן כל אדם חוזר לביתו ולעסקיו. בעקבות מושג הלק
 בשיעור זה ולהציע מחשבה מחודשת ביחס לאתגרי החברה בישראל.

 פתיחה/הצגת האתגר  –שלב א' 

כתחרות כיתתית מי יפתרו אותן ראשונים  נחלק את הכיתה לקבוצות ונחלק את שתי החידות הבאות
  :דקות לצורך פתרון החידות 10-תר מלא יוובכל מקרה 

 
 .ורחלי, דני רינת, אחד על כל צלע של השולחן: יוני, תלמידיםמסביב לשולחן מרובע יושבים ארבעה 

 יוני תמיד יושב ליד פאת השולחן הימנית. ’.באות ר /הששמו מתחיל /הדני תמיד יושב מול חבר
 

 מה תמיד נכון?

 רמי יושב ליד יוני (1)
 יוני יושב ליד דני( 2)
 ( רמי יושב ליד רני3)
 נכונות’ וג’ תשובות ב(4)

 

 תלמידים עומדים בטור לקפיטריה. ידוע כי: 4
 ( נעמה אינה עומדת ראשונה1)
 ( אלון עומד מאחורי דוד ובצמוד לו2)
 ( ליאורה עומדת אחרונה3)
 

 היכן עומד עידו?

 ראשון .א
 שני .ב
 שלישי .ג
 ראשון או שני .ד
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 לפתרון נעסוק עם הכיתה בשאלות הבאות: תלאחר הניסיונו

 ?איך הייתה ההרגשה לנסות ולמצוא לכולם מקום בשולחן או בטור 
 ?האם בשלב מסוים הייתה הרגשה שזה בלתי אפשרי 
 ?האם בשלב מסוים חשבת להפסיק ולנסות 

  tps://youtu.be/8dAEao9hseYht נצפה יחד בסרטון הבא מתוך אתר יסודות:

 ?עם איזה מהדמויות הזדהית במיוחד? מדוע 
 ?האם יצא לך להיות בסיטואציה בה נדרשת להגיע להסכמות מהסוג הזה 
 ?איך לדעתך ניתן ליצור מציאות משותפת של אנשים שונים 

 

 לימוד משותף –שלב ב' 

 ספר דברים פרק ל"א(:נציג לכיתה )או נפתח בתנ"ך אם יש( את מצוות הקהל )מתוך 

ל בֹוא כָׁ ּכֹות. ּבְּ ַחג ַהּסֻּ ה, ּבְּ ִמּטָׁ ְּ ּ ַנת ַהש  ְּ ד ש  מֹעֵּ ִנים, ּבְּ ָׁ ַבע ש  ֶׁ ץ ש  ת-"ִמּקֵּ אֹות אֶׁ רָׁ ל לֵּ אֵּ רָׁ יךָׁ -ִיש ְּ נֵּי ה' ֱאלֹהֶׁ ּפְּ
ת א אֶׁ רָׁ קְּ ר, ּתִ חָׁ ר ִיבְּ ֶׁ קֹום ֲאש  ּמָׁ ל-ּבַ ד ּכָׁ ה ַהזֹּאת נֶׁגֶׁ ת-ַהּתֹורָׁ ל אֶׁ הֵּ ם. ַהקְּ נֵּיהֶׁ זְּ אָׁ ל ּבְּ אֵּ רָׁ ים -ִיש ְּ ִ ֲאנָׁש  ם, הָׁ עָׁ הָׁ

ת אוּ אֶׁ יָׁרְּ דוּ וְּ מְּ ַמַען ִילְּ עוּ וּלְּ מְּ ְּ ַמַען ִיש  , לְּ יךָׁ רֶׁ עָׁ ְּ ש  ר ּבִ ֶׁ ךָׁ ֲאש  רְּ גֵּ ף וְּ ַהּטַ ים וְּ ִ ַהּנָׁש  רוּ ַלֲעש ֹות -וְּ מְּ ָׁ ם וְּש  יכֶׁ ה' ֱאלֹהֵּ
ת ל-אֶׁ ר לֹא-ּכָׁ ֶׁ ם ֲאש  נֵּיהֶׁ ה ַהזֹּאת. וּבְּ י ַהּתֹורָׁ רֵּ בְּ אָׁ -ּדִ ִירְּ דוּ, לְּ מְּ לָׁ עוּ וְּ מְּ ְּ עוּ ִיש  תיָׁדְּ ל-ה אֶׁ ם ּכָׁ יכֶׁ ִָּׁמים -ה' ֱאלֹהֵּ ַהי

ִּים ַעל ם ַחי ר ַאּתֶׁ ֶׁ ת-ֲאש  ִרים אֶׁ ם עֹבְּ ר ַאּתֶׁ ֶׁ ה ֲאש  מָׁ ֲאדָׁ ּה"-הָׁ ּתָׁ ְּ ִרש  ה לְּ ּמָׁ ָׁ ן ש  ּדֵּ  ַהיַּרְּ

 ?"מהו לדעתך "הקהל 
 את התשובות השונות נכתוב על הלוח

 (:26עמ'  נחלק לכיתה את דברי הרב עוזיאל )השמיטה היובל ומצות הקהל במשנת הרב עוזיאל,

"במושג התקהלות יש שתי הוראות: א. התקהלות מקומית, או כוונית של מספר אנשים שמאוחדים 
שהוראתו היא: … בענינם וכוונתם להשלמת צרכים ידועים בחייהם הקבוציים או הלאומיים

התקהלות לכוון פעולה מסויימת ומשותפת. ב. הוראה השניה: התקהלות נפשיית לנקודה מחשבית 
לית משותפת לכולם. במובן זה נקרא עם ישראל 'הקהל' סתם. ונקראו קבוצי ישראל בארצות אידיא 

מגוריהם, או אפילו בארץ ישראל, בשם 'קהל קדוש' או 'קהלות קודש'. באשר שכל קהל בפני עצמו 
וכלן יחד הם קהלה אחת, שיונקת מציאותן וקיומן מאותם הענינים המחשביים שמקהילים את כולם 

 "לקהל אחד

לפי הרב עוזיאל יש שתי אפשרויות של ציבור להתאגד יחד. האפשרות הראשונה היא  למורה:]
טכנית, יש משימה או אינטרס משותף ולבד אי אפשר להשיג את זה ולכן יש צורך בהתאגדות. 

האפשרות השנייה היא התאגדות שבאה מתוך הסכמה על חזון משותף או רעיון שלם שגדול בסך 
 חנו מבקשים להשיג יחד לא מתוך צורך אלא מתוך רצון[חלקיו ואותו אנ

 ?מהן שתי האפשרויות להסביר את מושג ה'הקהל' לפי הרב עוזיאל 
 ?איזו אפשרות לדעתך קשה יותר להשגה 

https://youtu.be/8dAEao9hseY
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 המשגה –שלב ג' 

 נחזור לסרטון בו צפינו.

 ?מה לדעתך אפשר בסופו של דבר את קיום הטקס המשותף 
 של 'הקהל' מוצג לדעתך בסרטון? אם היה צורך להגדיר, איזה סוג 
  איזו פרקטיקה )שיטה( אפשר ללמוד מהסרטון לחיי היום יום שלנו בכיתה או

 בקהילה?

 סיכום –שלב ד' 

נקודות שהן הבסיס לשותפות שנולדת מתוך  3לסיכום השיעור נבקש להשאיר את הכיתה עם 
השיעור נכתוב על הלוח )או אחריות אישית של כל אחד ואחת. בעזרת הפסוקים איתם פתחנו את 

 נחלק בכרטיסיות( את הנקודות הבאות:

לכולם שותפים: " .1 בֹוא כָׁ ל-ּבְּ אֵּ רָׁ  "ִיש ְּ
ת שפה משותפת: " .2 א אֶׁ רָׁ קְּ ה ַהזֹּאת-ּתִ  "ַהּתֹורָׁ
ת-ַעל מרחב בטוח: " .3 ִרים אֶׁ ם עֹבְּ ר ַאּתֶׁ ֶׁ ה ֲאש  מָׁ ֲאדָׁ ּה -הָׁ ּתָׁ ְּ ִרש  ה לְּ ּמָׁ ָׁ ן ש  ּדֵּ  "ַהיַּרְּ

משותף בין אנשים שונים וליצור תחושת שותפות ואחריות בקהילה אנו היכולת לנהל שיח למורה: 
זקוקים לשלושת קודקודי המשולש )מקום, אנשים, שפה( כדי ליצור מציאות שלמה. המשימה אינה 

רק להמשיג לתלמידות ולתלמידים את זה אלא לנסות ולחלץ מתוכם איפה הם פוגשים את 
 המרחבים האלו בחיי היום יום שלהם.

 ו נקודה נראה לכם שהכיתה שלנו חזקה במיוחד?באיז 
 ?באיזו נקודה פחות 
 ?מה אנחנו יכולים ויכולות לעשות מחר בבוקר כדי לשפר את עצמנו בתחום הזה 

 


