
"כל ישראל ערבים זה לזה... כולנו אחים, כולנו יהודים וגורל אחד לכולנו..."  יצחק רבין 1994

"יִשְׂרָאֵל לָקָה אֶחָד מֵהֶן, 
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 פעילות 3

"כל ישראל ערבים זה לזה... כולנו אחים, כולנו יהודים וגורל אחד לכולנו..."  יצחק רבין 1994

ִין" "יִשְׂרָאֵל לָקָה אֶחָד מֵהֶן, ּכֻּלָן מַרְּגִישׁ

ציוד נדרש: 10 אגוזים, 10 קוביות, משרוקית משך הפעילות: 90-45 דקות  מספר משתתפים: כיתה

מטרת ההתנסות
לחדד את לחדד את ערך האחריות האישית של כל אדם כלפי אחרים, בנוסף, נלמד את ההשלכות של מעשה יחיד 
או רבים על הכלל כולו. ואת המשמעות של רצח יצחק רבין על כלל ישראל. תפקידינו כמחנכים ללמד את הדור 

הצעיר ולברר עמו כי נפל דבר בישראל - כיצד קרה שיהודי רצח ראש ממשלה יהודי.

תיאור ההתנסות
דומינו,  כגון  10 קוביות  וכן  או כל דבר עגול,  10 אגוזים, כדורים  4 משתתפים( מקבלת חבילה של  )עד  כל קבוצה 

ריבועי. שהוא  אחר  דבר  וכל  המפולת  משחק 
שלב העמקה: עיון וקריאה ביקורתית במקורות טקסט ובנאומים.

הנחיות

שלב 1 

• מחלקים לכל קבוצה את האגוזים )כדורים( וכן את הקוביות התלמידים מתבקשים לבנות ערימה של אגוזים/
כדורים וערימה נוספת של קוביות )כל דרך מותרת לייצוב הערימה(.

• בכל שריקה כל קבוצה מתבקשת להוציא אגוז אחד או קובייה אחת.

• כל קבוצה מציינת עד איזה שלב הגיעה מבלי לפרק את הערימה.

• המשתתפים מנסים לנסות ולמצוא את ההבדל בין שתי הערימות.

שלב 2 

אתם  כיצד  במהירות?  התפרקה  ערימה  איזו  הערימות?  בין  ההבדל  מה  קרה?  מה   - במליאה  דיון   • 

רואים את הקשרים בין יחידות האגוזים ליחידות הקוביות? כיצד לדעתכם ניתן ליצור ערימה של אגוזים מבלי 
שיתפזרו? האם ניתן להוציא אגוזים מבלי שהערימה תתפרק או תזוז? 

 

שלב 3 - עיון במקורות - לימוד בחברותא/זוגות/קבוצות
• כל התלמידים מקבלים את המקורות ומעיינים בטקסט. המשתתפים לומדים את הטקסט בהנחיה מודרכת 

ובאמצעות שאלות מכוונות המופיעות בדף המקורות.

שלב 4 - דיון במליאה

• בעקבות הלימוד והתרגיל - סיכום התהליך והמשמעות 
 

נספחים 

נספח 1: דף מקורות עם שלושת המשלים.
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פעילות 3

"כל ישראל ערבים זה לזה... כולנו אחים, כולנו יהודים וגורל אחד לכולנו..."  יצחק רבין 1994

ִין" "יִשְׂרָאֵל לָקָה אֶחָד מֵהֶן, ּכֻּלָן מַרְּגִישׁ

נספח 1

משל האגוז, משל השה, משל הספינה 

קראו את המשלים הבאים: 

1. משל האגוז )שיר השירים רבה ו', י"א(
אֶל ּגִּנַת אֱגֹוז יָרַדְּתִי )שיר השירים רבה ו', י"א(.

מָה אֱגֹוז זֶה 
אַּתְ נֹוטֵל אֶחָד מֵהַּכְרִי וְכֻּלָן מִּדַרְּדְרִין ּומִתְּגַלְּגְלִים זֶה אַחַר זֶה, 

ין,  ִ ּכָךְ הֵן יִשְׂרָאֵל לָקָה אֶחָד מֵהֶן ּכֻּלָן מַרְּגִישׁ
ֲהדָא הּוא דִכְתִיב: 

הָאִישׁ אֶחָד יֶחֱטָא וְעַל ּכָל הָעֵדָה ּתִקְצֹף )במדבר ט"ז, כ"ב(

2. משל השה )ויקרא רבה ד׳, ו׳(
ּתָנֵי חִזְקִּיָה 

שֶׂה פְזּורָה יִשְׂרָאֵל )ירמיה נ', י"ז(, 
לּו יִשְׂרָאֵל לְשֶׂה,  ְ נִמְשׁ

ין,  ִ ֹו אֹו ּבְאֶחָד מֵאֵבָרָיו וְכָל אֵבָרָיו מַרְּגִישׁ מַה ּשֶׂה הַּזֶה לֹוקֶה עַל רֹאשׁ
קְצֹף  ל הָעֵדָה תִּ ין, הָאִישׁ אֶחָד יֶחֱטָא וְעַל כָּ ִ ּכָךְ הֵן יִשְׂרָאֵל, אֶחָד מֵהֶן חֹוטֵא וְכֻּלָן מַרְּגִישׁ

)במדבר ט"ז, כ"ב(. 

3. משל הספינה )ויקרא רבה ד׳, ו׳(
קְצֹף"? )במדבר ט"ז, כ"ב(  ל הָעֵדָה תִּ הָאִישׁ אֶחָד יֶחֱטָא וְעַל כָּ

ִמְעֹון ּבַר יֹוחָאי,  ּתָנֵי רַּבִי שׁ
בִין ּבִסְפִינָה  ְ ֶהָיּו יֹושׁ ָל לִבְנֵי אָדָם שׁ מָשׁ

נָטַל אֶחָד מֵהֶן מַקְּדֵחַ וְהִתְחִיל קֹודֵחַ ּתַחְּתָיו, 
ֵב וְעֹושֶׂה,  אָמְרּו לֹו ֲחבֵרָיו מַה אַּתָה יֹושׁ

אָמַר לָהֶם מָה אִכְּפַת לָכֶם לֹא תַחְּתִי ֲאנִי קֹודֵחַ, 
ֶהַּמַיִם עֹולִין ּומְצִיפִין עָלֵינּו אֶת הַּסְפִינָה. אָמְרּו לֹו שׁ

שאלות מנחות בעקבות הלימוד בחברותא/קבוצה ובפני המליאה

• מה המסר העולה משלושת המשלים?

• האם אתם מוצאים מסרים שונים בין שלושת המשלים? 

• ציינו מה ההבדלים בין משל האגוז ומשל השה.

• ציינו מה ההבדלים בין משל האגוז והשה למשל הספינה.

• האם תוכלו להביא דוגמאות מחיי היום-יום לאחד משלושת המשלים?

• כיצד מתחברים משלים אלו לאחריות היחיד כלפי החברה, הקהילה והמדינה? 

• האם אתם מוצאים קשר בין תרגיל ההתנסות עם האגוזים והקוביות למשלים? 

המשלים מלמדים אותנו שאדם צריך לדעת שלמעשיו יש השפעה ישירה על הכלל - קהילה, חברה, מדינת ישראל. 
עלינו לדעת שהיחיד אחראי כלפי האחרים ועלינו להכיר בהשלכות של מעשה יחיד או רבים בחברה דמוקרטית.

• נסו כעת למצוא כעת את ההקשרים בין רצח יצחק רבין למשלים שלמדתם ואת משמעויותיהם.


