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במערכת החינוך .מטרת התכנית להקנות ידע ולעודד את החשיבה הביקורתית דרך דיון בנושאים החדשותיים העומדים מדי שבוע על סדר היום
הציבורי וחשיפה למקורות יהודיים .השיעורים מיועדים להוראת תלמידי חט"ב ותיכון.
 להצטרפות לרשימת התפוצה של התכנית ,נא לפנות לאמנון מגיד ,טלפון ,052-6208372 :דוא"ל.amnon@shiuracher.org :
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 התכנית נתמכת על-ידי הפדרציה היהודית של סן פרנסיסקו.
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מורים ואנשי חינוך שלום רב,
חג שבועות קרב ובא ,ובמהלכו נהוג לקורא את מגילת רות .מגילת רות נקשרת בראש ובראשונה לנושא של גמילות חסדים
וקבלת הגרים" .אמר רבי זעירא :מגילה זו אין בה לא טומאה ולא טהרה ,ולא איסור ,ולא היתר ,ולמה נכתבה? ללמדך כמה שכר
טוב לגומלי חסדים" (מדרש רות רבה) .דווקא רות המואבייה ,זרה המקשת להצטרף לעם ישראל ,היא זו שהופכת להיות אם
סבתו של דוד המלך ושושלתו .במערך שלפניכם נבקש להעמיד את סיפור קבלתה של רות כמודל לחיקוי אפשרי לדרך בה עלינו
לנהוג באנשים השונים מאיתנו המעוניינים בקרבתנו.
השיעור נכתב יחד עם אליהו שחף מצוות המנחים של המדרשה באורנים .המדרשה פועלת משנת  1989במערכת החינוך,
בהדרכה והכשרה של מורים ותלמידים ובפיתוח תכניות לימוד וערכות דידקטיות .מתוך חזון המדרשה לחידוש הקהילה היהודית
בארץ ישראל ,פועל אגף בתי-הספר לטיפוח הקשרים שבין בית-הספר לקהילתו .התכניות החינוכיות נועדו לפתח שפה יהודית
הומניסטית בכיתה ,בבית הספר ובקהילה .למידע נוסף ניתן לפנות לשרה פלג.sarap@hamidrasha.org.il ,052-2274034 ,

מטרות השיעור
 .1בדיקת ההתייחסות לאחרים שאינם "בקבוצה שלי" .שהם שונים ,זרים ואולי גם מפחידים עבורי.
 .2זיהוי הסכנה שבתיוג של "האחר" לתוך תיקיה מוכנה מראש ,ובחינת השאלה מתי עוברים את נקודת האל-חזור.
 .3הכרת אפשרות חיובית של קבלת האחר מתוך סיפור מגילת רות.

הכנה
 .4הסיפור "דירה להשכיר" – אפשרות למספר עותקים.
 .5דף מגדל – אחד לכל תלמיד
 .6רשימת דיירים אפשרית – אחד לכל זוג תלמידים
 .7תקציר סיפור רות המואבייה – אחד לכל תלמיד.

הקדמה עיונית
מתוך צורך אנושי קוגניטיבי שמטרתו לעזור לנו לארגן את תמונת העולם סביבנו אנחנו רוכשים באופן לא מודע ואוטומטי ראייה
סטריאוטיפית  .כך אנו יוצרים הכללה על קבוצה באוכלוסייה ,בד"כ כלפי קבוצות מיעוט ,שגם אם ישנם דברים נכונים סטטיסטית,
הם מובילים לעוול ברמת הפרט.
מסטריאוטיפ ודעות קדומות מגיעים לשלילת זכויות של המיעוט ולהתעללות:


מה אני חושב? תגובה שכלית (מושפעת מסטריאוטיפים דעות קדומות כלפי אחר  -כלפי קבוצת מיעוט)



מה אני מרגיש? תגובה רגשית (פחד ,רתיעה ,חשש ,גועל ,כעס ,עוינות ,התנשאות ,שנאה)



מה אני עושה? תגובה התנהגותית (התרחקות ,אדישות ,דחייה ,התעלמות ,הפרדה ,השפלה ,ניצול)
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מהלך השיעור
מי יגן על ה"ברווזון האפור"?
 .1פתיחה :ספרו את הסיפור על הברווזון האפור – על בסיס האגדה "הברווזון המכוער".

במשפחת ברווזים צהובי נוצות נולד יום אחד ברווז שונה מכל אחיו .האמא ,האבא ,האחים וכל הברווזים באגם הסתכלו עליו ודי
נבהלו – הוא היה אפור וכמעט ללא נוצות ,והיה לו "קוואק" במבטא אחר לגמרי… עם צליל מוזר כזה .שהם לא הצליחו להבין.
הברווזים מעולם לא ראו ברווז מוזר כזה ,הוא לא דמה כלל לברווזי האגם – והם די נלחצו .חלק מהם החליט להתרחק ממנו ,חלק
אחר החליט להתעלם ממנו .ברווזים אחדים לעגו לו ,צחקו עליו ,השפילו אותו והתעללו בו – והם קראו לו "הברווזון המכוער".
הברווזון דווקא ניסה להתיידד אתם ,ניסה לשחק אתם ,לדבר אתם ,אבל ככל שהוא ניסה יותר – כך דחו אותו יותר .אפילו האחים
שלו צחקו עליו והתביישו בו מאד.
הוא הרגיש זר ובודד ,ושט לו לבדו באגם .מרגיש מושפל ואומלל וחושב שהוא באמת מכוער .יום אחד לא יכול היה לשאת יותר
את יחס ברווזי האגם והחליט להתנתק ממשפחתו ולשוט אל אגמים אחרים ,אולי שם ימצא מקום…
למנחה :בדרך כלל קל להזדהות עם הברווזון המסכן ,להרגיש כמה קשה לו ,אבל בואו ננסה לברר למה קשה לברווזים
הצהובים לקבל אותו.
 .2משחק תפקידים :בקשו  3-4מתנדבים לבוא למשחק תפקידים מול הכיתה 2-3 .ישחקו את הברווזים הצהובים השוחים באגם
ומשוחחים בינם לבין עצמם .מתנדב נוסף ישחק את הברווזון האפור שמנסה להתיידד איתם.
הנחו את הברווזים הצהובים לשוחח ביניהם על:


אני חושב שהוא ...דעות (מכוער ,מוזר ,לא שייך ,דומה לי)



אני מרגיש שהוא ...רגשות (לא מוכר ,מוכר לי ,שונה ,מפחיד ,מרתיע ,אם גם הוא כזה  -אז אני ,אני שונא אותו כי)...



הייתי רוצה לעשות לו ...התנהגות (להתרחק ,להיות אדיש ,לדחות ,להשפיל ,להתעלל ,להזמין ,לקבל),

 .3דיון :תנו לשחקנים לספר על החוויה שלהם ועל המחשבות שעלו להם תוך כדי משחק .שאלו את הכיתה:


האם היה רגע בו כבר לא ניתן היה לחזור לאחור ולתקן את הפגיעה ב"ברווזון האפור"?



מי יגן על הברווזון האפור ,איזה גופים ,ארגונים ,מטעם מי?



איזו הגנה תינתן לו? בחקיקה ,בהתנדבות...



מתוך מציאות החיים שלנו היום – בחרו קבוצה חברתית (מיעוט) שלדעתכם עונה לקריטריונים של "ברווזון אפור".

"דירה להשכיר"  -על הגזענות הסמויה שבנו.
בחלק הבא המטרה היא להעלות למודעות את הנטייה האנושית הסמויה ל"גזען הקטן" ,נטייה שקיימת כמעט אצל כולנו.
 .4פתיחה :קריאת הספור בכתה .ניתן לחלק את תפקידי החיות בין התלמידים השונים.
 .5הפעלה :עתה נעבור מהמשל לנמשל .כל אחד יקבל הזדמנות לשכתב את הסיפור מחדש ע"י החלפת הדמויות המקוריות
בדמויות מהמציאות הישראלית .חלקו לכל תלמיד תרשים המגדל ואת רשימת הדיירים האפשרית .כל תלמיד ממלא את
החלק הראשון של הסיפור :מי גר במגדל לפי תבנית הסיפור (מצ"ב) .התל מידים יכולים לבחור דיירים מהרשימה ,ו/או להוסיף
עפ"י בחירתם.
 .6המשך :מחברים בין כל שני תלמידים .בזוגות  -כל אחד הופך להיות זה המבקש לשכור את הדירה בקומה החמישית במגדל
של בן זוגו .כל אחד בתורו ,צריך לבחור במגדל של רעהו דמות אחת שבגללה הוא לא ישכור את הדירה .הנחו את התלמידים
לציין מי הדייר ,ומה הסיבות שבגללן "לא נאה ולא יאה" לו לשכור את הדירה במגדל .כל זוג יערוך רשימה של כל הסיבות
שעלו אצל שני בני הזוג ,שבגללן נמנעו מלשכור את הדירה.
 .7איסוף :אספו את כל הסיבות (רשימת התנגדויות) מכל הזוגות ורשמו אותם על הלוח.
למנחה :חשוב להימנע מעמדה שיפוטית ,על מנת לאפשר ל"נטייה הגזענית" של כל אחד להיות גלויה ולא סמויה.
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שלב ה"יונה"
לאחר הצפת עמדות הנוטות לגזענות ,המטרה היא לראות איזה שנוי אנו יכולים לעשות בעקבות המודעות החדשה.
 .8חזרה לזוגות :בסיפור של לאה גולדברג היונה מתייחסת באופן שונה לחלוטין מכל קודמיה – היא מפרטת את הסיבות בכל
אחד מן הדיירים הקיימים שגורמים לה לשכור את הדירה .כך גם בזוגות ,כל אחד בתורו צריך לנסות להעלות כמה שיותר
נימוקים וסיבות שבזכות אותו דייר הוא כן מבקש לשכור את הדירה בקומה החמישית.
למנחה :בפעילות הזאת עובר התלמיד תהליך שבו ממודעות "קשה" הוא עושה תיקון ,כאשר התיקון מתאפשר בעקבות
היכולת להתבונן גם על הצדדים הבלתי יפים באישיותנו (ה"גזען הקטן" או פשוט שנאת השונה והזר) ולא להסתיר אותם.
כאשר הסמוי הופך לגלוי והגלוי לא עובר תהליך שיפוטי וביקורתי ,התוצאה היא שנוי ו תיקון (היכולת להתבונן ולהגדיר דברים
בדרך אחרת).
 .9סיכום ביניים :שאלו את התלמידים:


מה עבר עליכם וגרם לכם לחשוב את כל המחשבות השליליות שאספנו על הלוח?



מה גורם לנו לפחד ממי ששונה מאיתנו או זר לנו?



מה צריך לעשות על מנת להתמודד עם הפחדים הללו?

למנחה :הכוונה המרכזית כאן היא לשוחח על התובנות דרך הרגשות.
אפשרות להרחבה  :כסיכום ביניים אפשר לבקש מהתלמידים לנסח סיסמא ו להכין כרזה שמביאה למודעות את נושא שנאת
הזר והשונה וקוראת להתייחסות אחרת.
דגם חיובי :היחס לרות המואבייה
בסיפור על רות המואבייה ניתן לראות דגם אחר של קבלת האחר והשונה .רות מתקבלת בברכה והופכת להיות חלק מן העם.
היות חלק מעם ישראל כל כך מוצקה עד כדי שנכדה מייסד את שושלת בית דוד ,שמצאצאיו יבוא המשיח באחרית הימים.
.10קריאה  :חלקו לכל שני תלמידים את דף תקציר סיפור רות המואבייה מתוך מגילת רות .בדף יש שאלות מנחות לאחר כל
קטע קריאה .ניתן לקיים דיון במשותף לאחר כל קטע או לאפשר לתלמידים לחשוב על השאלות בינם לבין עצמם.
.11דיון :דונו עם התלמידים בנקודות הבאות:


מדוע לדעתכם רות התקבלה למרות מוצאה השונה והיות זרה?



לאיזה יחס רות ציפתה? להיות "ברווזון אפור" ,להיות הדייר הלא רצוי במגדל.



מה היה קורה לולא בועז היה מחליט לתת יחס טוב לרות? האם היא הייתה מתקבלת "כאחת משלנו"?

 .12סיכום:
בכל מקום ובכל שלב בחיינו אנו צריכים להיות מודעים כיצד אנו מתייחסים ומקבלים את השונה והזר .לכולנו יש מנגנון
בסיסי של תיוג וקטלוג ,אולם חשוב שנדע להי זהר מיצירת סטריאוטיפים העלולים להוליך אותנו שולל .לא מעט קורה
שמשהו לא מוכר מעורר פחד ורתיעה ,ואז במקרה הטוב אנו מתרחקים ומתעלמים ובמקרים פחות טובים אנו מגיבים
באופן שלילי (תרגיל ה"ברווזון האפור") .ראינו בסיפור "דירה להשכיר" כיצד הסטריאוטיפים יכולים לגרום לנו לשנות
התנהגות ולגרום לעוול לאחרים.
גם בתוך העולם היהודי ניתן למצוא גישות שונות אל השונה ואל הזר .הפעם ראינו דוגמה חשובה ומרכזית של קבלת אדם
זר לחלוטין והפיכתו לחלק בלתי נפרד מהעם (רות המואבייה) .זו דרך אלטרנטיבית" ,דרך היונה" של חשיבה חיובית
המנסה ללכת בחסד ולא להחמיר בדין ולהקשות על האנשים .אומרים כי בזכות החסדים של רות ובועז קם בית דויד
שמלך על עם ישראל כ 400-שנה.
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דִּ ירָ ה ְל ַ
ש כִּ יר  /לאה גולדברג
ה ְ
אוֹמֶ ֶרת הַּ ּנְּמָ לָה:
 הַּ ְּש ֵכנִים אֵ ינָם טוֹבִ ים בְּ עֵ ינַּי .אֵ יְך ָאגּור ֲאנִי הַּ ּנְּמָ לָהבְּ בַּ יִת אֶ חָ ד עִ ם תַּ ְּרנְּגֹ לֶת עֲצֵ לָה? כָל הַּ ּיוֹם עַּ ל ִמ ְּׁשכָבָ ּה
ִמתְּ הַּ פֶ כֶת ,מֵ רֹב ׁשֻ מָ ן קָ ׁשֶ ה לָּה ָל ֶלכֶת!

בְּ עֵ מֶ ק יָפֶ ה ,בֵ ין כְּ ָר ִמים וְּ שָ דוֹת ,עוֹמֵ ד ִמגְּ ָדל בֵ ן חָ מֵ ׁש
ּומי גָר בַּ ִמגְּ ָדל?
קוֹמוֹתִ .
בַּ ּקוֹמָ ה הָ ִראׁש ֹונָה תַּ ְּרנְּגֹ לֶת ְּׁשמֵ נָה .כָל הַּ ּיוֹם בְּ בֵ יתָ ּה עַּ ל
ִמ ְּׁשכָבָ ּה ִמתְּ הַּ פֶ כֶת .הִ יא כָל כְָך ְּׁשמֵ נָהׁ ,שֶ ּקָ ׁשֶ ה לָּה ָל ֶלכֶת.

נֶעֶ לְּ בָ ה הַּ תַּ ְּרנְּגֹ לֶת,
וְּ הַּ ּנְּמָ לָה הָ לְּ כָה לָּה.

קּוקּיָה ,כָל הַּ ּיוֹם ְּמהַּ ֶלכֶת ,עוֹשָ ה
בַּ ּקוֹמָ ה הַּ ְּש ִנּיָה ג ָָרה ִ
ּקּורים ,כִ י בָ ֶניהָ ג ִָרים בְּ בָ תִ ים אֲחֵ ִרים.
בִ ִ

ַארנֶבֶ ת.
הָ לְּ כָה הַּ ּנְּמָ לָה ,בָ ָאה הָ ְּ
ִחיׁש-מַּ הֵ ר ע ֹולָה לְּ קוֹמָ ה ַאחֲר ֹונָה .קו ְֹּרָאה אֶ ת הַּ שֶ לֶט,
ּומסְּ תַּ ֶכלֶת.
פוֹתַּ חַּ ת הַּ ֶדלֶת ,עוֹמֶ ֶדת בִ פְּ נִים ִ
בָ אִ ים ִמכָל הַּ ִדירוֹת הַּ ְּש ֵכנִים ,עו ְֹּמ ִדים סְּ בִ יבָ ה ,מַּ סְּ בִ ִירים
לָּה פָ נִים:

כּוׁשית נ ְִּקּיָהְּ ,מ ֻגנ ְֶּד ֶרת .עַּ ל
יׁשית חֲתּולָה ִ
בַּ ּקוֹמָ ה הַּ ְּשלִ ִ
צַּ ּוָאר יֵׁש לָּה סֶ ֶרט.
בַּ ּקוֹמָ ה הָ ְּרבִ יעִ ית ג ָָרה סְּ נָאִ ית .בְּ ִש ְּמחָ ה ָונַּחַּ ת אֱגוֹזִ ים
ְּמפַּ צַּ חַּ ת.

 ֲהנָאִ ים הַּ ח ֲָד ִרים בְּ עֵ י ַּניְִך? נָאִ ים. ֲהנָאֶ ה הַּ ִמ ְּטבָ ח בְּ עֵ י ַּניְִך? נָאֶ ה. ֲהנָאֶ ה הַּ ִמסְּ ְּדרוֹן בְּ עֵ י ַּניְִך? נָאֶ ה. אִ ם-כֵןְּׁ ,שבִ י אִ תָ נּו ,הָ ַא ְּר ֶנבֶ ת! ֹלאֹ ,לא אֵ ׁשֵ ב. לָמָ ה? הַּ ְּש ֵכנִים אֵ ינָם ט ֹובִ ים בְּ עֵ ינַּי .אֵ יְך אֵ ׁשֵ ב פֹ ה ,אֵ םַארנָבוֹת,
לְּ עֶ ְּש ִרים ְּ
קּוקּיָה מַּ פְּ ִק ָירה הַּ בָ נִים? כָל בָ נֶיהָ ג ְָּדלּו בְּ ִקּנִים ז ִָרים,
עִ ם ִ
ֻכלָם עֲזּובִ יםֻ ,כלָם מֻ פְּ קָ ִרים .מַּ ה לֶקַּ ח יִלְּ ְּמדּו מֵ הֶ ם ְּיל ַָּדי?

ָארז
יׁשית גָר מַּ ר עַּ כְּ בָ ר .אַּ ְך לִ פְּ נֵי ׁשָ בּועַּ ַּ
ּובַּ ּקוֹמָ ה הַּ ח ֲִמ ִ
חֲפָ צָ יו וְּ נָסַּ ע .אִ יׁש אֵ ינֶּנּו יו ֵֹדעַּ לְּ ָאן ּומַּ דּועַּ .
כָתְּ בּו ָד ֵרי הַּ ִמגְּ ָדל ׁשֶ לֶט,
תָ ְּקעּו מַּ סְּ מֵ ר מֵ עַּ ל ל ֶַּדלֶת,
וְּ קָ בְּ עּו ׁשֶ לֶט בַּ ִּקיר:
ִד ָירה לְּ הַּ ְּשכִ יר.
יׁשים  -אֶ ל הַּ בַּ יִת בָ אִ ים
וְּ הִ ּנֵה בַּ ְּשבִ ילִ ים ,בַּ ְּד ָרכִ ים ,בַּ כְּ בִ ִ
ַּדּי ִָרים ח ֲָד ִׁשים.
יׁשית ע ֹולָה ,קו ְֹּרָאה אֶ ת
ִראׁש ֹונָה בָ ָאה נְּמָ לָה ,לְּ קוֹמָ ה חֲ ִמ ִ
ּומסְּ תַּ ֶכלֶת.
הַּ שֶ לֶט ,פוֹתַּ חַּ ת הַּ ֶדלֶת ,עוֹמֶ ֶדת בִ פְּ נִים ִ
בָ אִ ים ִמכָל הַּ ִדירוֹת הַּ ְּש ֵכנִים ,עו ְֹּמ ִדים ִמסְּ בִ יבָ ה ,מַּ סְּ בִ ִירים
לָּה פָ נִים:

ּקּוקּיָה,
נֶעֶ לְּ בָ ה הַּ ִ
ַארנֶבֶ ת הָ לְּ כָה לָּה.
וְּ הָ ְּ
ַארנֶבֶ ת ,בָ א חֲזִ יר.
הָ לְּ כָה הָ ְּ
"ד ָירה לְּ הַּ ְּשכִ יר".
קָ ָרא אֶ ת הַּ שֶ לֶט ִ
וְּ ַאח ֲֵרי ׁשֶ ּקָ ָרא אֶ ת הַּ שֶ לֶט,
הִ תְּ גַּלְּ גֵל וְּ עָ לָה ּופָ תַּ ח הַּ ֶדלֶת.
עוֹמֵ ד ּומַּ בִ יט בְּ עֵ ינָיו הַּ ְּּקטַּ ּנוֹת בַּ כְּ תָ לִ ים ,בַּ תִ ְּק ָרה
ּובַּ חַּ לוֹנוֹת.

 ֲהנָאִ ים הַּ ח ֲָד ִרים בְּ עֵ י ַּניְִך? נָאִ ים. ֲהנָאֶ ה הַּ ִמ ְּטבָ ח בְּ עֵ י ַּניְִך? נָאֶ ה. ֲהנָאֶ ה הַּ ִמסְּ ְּדרוֹן בְּ עֵ י ַּניְִך? נָאֶ ה. אִ ם-כֵןְּׁ ,שבִ י אִ תָ נּו ,הַּ ּנְּמָ לָה! ֹלאֹ ,לא אֵ ׁשֵ ב. לָמָ ה?4
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קוֹל פִ צּוחָ ם עַּ ד לֵב הַּ שָ מַּ יִםָ .איֹם וְּ נו ָֹרא ,מַּ ח ֲִריׁש ָאזְּ ַּניִם.
וְּ ָאזְּ נַּי ְּרגִ ילוֹת לְּ קוֹלוֹת
אֲחֵ ִריםַּ ,רק לְּ ִׁש ִירים ּולְּ ִמזְּ מו ִֹרים.

בָ אִ ים ִמכָל הַּ ִדירוֹת הַּ ְּש ֵכנִים ,עו ְֹּמ ִדים סְּ בִ יב ֹו ,מַּ סְּ בִ ִירים
ל ֹו פָ נִים:
 ֲה ָנָאה הַּ ִד ָירה בְּ עֵ ינֶיָך? נָָאה. ֲהנָאֶ ה הַּ ִמ ְּטבָ ח בְּ עֵ ינֶיָך? נָאֶ ה הַּ ִמ ְּטבָ חַ ,אף-כִ י אֵ ינֶּנּו ְּמלֻכְּ לְָך! ֲהנָאֶ ה הַּ ִמסְּ ְּדרוֹן בְּ עֵ ינֶיָך? נָאֶ ה. אִ ם-כֵןׁ ,שֵ ב אִ תָ נּו! ֹלאֹ ,לא אֵ ׁשֵ ב. לָמָ ה? הַּ ְּש ֵכנִים אֵ ינָם טוֹבִ ים בְּ עֵ ינַּי .אֵ יְך אֵ ׁשֵ ב ֲאנִי חֲזִ יר ,לָבָ ןאׁשית ,בִ כְּ פִ יפָ ה ַאחַּ ת עִ ם חֲתּולָה
בֶ ן לְּ בָ נִים ִמימֵ י בְּ ֵר ִ
כּוׁשית? ֹלא נָאֶ ה לִ י וְּ ֹלא יָאֶ ה לִ י.
ִ
קָ ְּראּו הַּ ְּש ֵכנִים:
לְֵך ,לְֵך לְּ ָך חֲזִ יר!
גַּם לָנּו ֹלא נָאֶ ה וְּ ֹלא יָאֶ ה!

נֶעֶ לְּ בָ ה הַּ סְּ נָאִ ית,
וְּ הַּ ז ִָמיר הָ לְַּך לוֹ.
הָ לְַּך הַּ ז ִָמיר .בָ ָאה י ֹונָה.
ִחיׁש-קַּ ל עָ לְּ תָ ה לְּ קוֹמָ ה ַאחֲר ֹונָה.
קו ְֹּרָאה אֶ ת הַּ שֶ לֶט ,פוֹתַּ חַּ ת הַּ ֶדלֶת ,עוֹמֶ ֶדת בִ פְּ נִים
ּומסְּ תַּ ֶכלֶת.
ִ
בָ אִ ים אֵ לֶיהָ כָל הַּ ְּש ֵכנִים,
עו ְֹּמ ִדים ִמסְּ בִ יבָ ה ,מַּ סְּ בִ ִירים לָּה פָ נִים:
 ֲהנָאִ ים הַּ ח ֲָד ִרים בְּ עֵ י ַּניְִך? הַּ ח ֲָד ִרים צָ ִרים. ֲהנָאֶ ה הַּ ִמ ְּטבָ ח בְּ עֵ י ַּניְִך? נָאֶ ה הַּ ִמ ְּטבָ ח ,אַּ ְך אֵ ינ ֹו ְּמרֻ ּוָח. ֲהנָאֶ ה הַּ ִמסְּ ְּדרוֹן בְּ עֵ י ַּניְִך? ְּמרֻ בֶ ה ב ֹו הַּ צֵ ל ,הַּ ִמסְּ ְּדרוֹן ָאפֵ ל. ּובְּ כֵןֹ ,לא תֵ ְּׁשבִ י אִ תָ נּו? -אֵ ׁשֵ ב וְּ אֵ ׁשֵ ב בְּ חֵ פֶ ץ לֵב ,כִ י הַּ ְּש ֵכנִים טוֹבִ ים בְּ עֵ ינַּי:

הָ לְַּך ל ֹו הַּ חֲזִ יר.
בָ א ז ִָמיר.
ׁשָ ר הַּ ז ִָמיר בְּ קוֹל ִרּנָה,
ע ֹולֶה הַּ ז ִָמיר לְּ קוֹמָ ה ַאחֲר ֹונָה.
קו ֵֹרא אֶ ת הַּ שֶ לֶט,
פוֹתֵ חַּ הַּ ֶדלֶת,
ִמסְּ תַּ כֵל בַּ ִד ָירה,
בַּ כְּ תָ לִ ים ,בַּ תִ ְּק ָרה...

הַּ תַּ ְּרנְּגֹ לֶת  -טוֹבַּ ת-כ ְַּּר ֹבלֶת,
ּקּוקּיָה  -יְּפֵ הפִ ּיָה,
הַּ ִ
הַּ חֲתּולָה  -כָל-כְָך נ ְִּקּיָה,
וְּ הַּ סְּ נָאִ ית בַּ ֲעלַּת-אֱגוֹזִ ים,
יו ַֹּדעַּ ת לִ ְּחיוֹת חַּ ּיִ ים עַּ לִ יזִ ים.
רוָֹאה ֲאנִי ,כִ י נּוכַּל לִ ְּחיוֹת בְּ יַּחַּ ד
בְּ חֶ בְּ ָרה טוֹבָ ה ,בְּ ׁשָ לוֹם ּובְּ נַּחַּ ת.

בָ אִ ים ִמכָל הַּ ִדירוֹת הַּ ְּש ֵכנִים,
עו ְֹּמ ִדים סְּ בִ יב ֹו ,מַּ סְּ בִ ִירים ל ֹו פָ נִים:
 ֲהנָאִ ים הַּ ח ֲָד ִרים בְּ עֵ ינֶיָך? ָנאִ ים. ֲהנָאֶ ה הַּ ִמסְּ ְּדרוֹן בְּ עֵ ינֶיָך? נָאֶ ה. -אִ ם-כֵןׁ ,שֵ ב אִ תָ נּו!

שָ כְּ ָרה הַּ ּי ֹונָה אֶ ת הַּ ִד ָירה,
יוֹם-יוֹם הוֹמָ ה הִ יא בְּ חֶ ְּד ָרּה.
כְָך בְּ עֵ מֶ ק יָפֶ ה ,בֵ ין כְּ ָר ִמים וְּ שָ דוֹת,
עוֹמֵ ד ִמגְּ ָדל בֵ ן חָ מֵ ׁש ק ֹומוֹת.
ּובַּ ִמגְּ ָדל ג ִָרים עַּ ד הַּ ּיוֹם,
ְּׁש ֵכנִים טוֹבִ ים חַּ ּיֵיׁ-שָ לוֹם.

 ֹלאֹ ,לא אֵ ׁשֵ ב .הַּ ְּש ֵכנִים אֵ ינָם טוֹבִ ים בְּ עֵ ינַּי .כִ י אֵ יְך אֵ ׁשֵ בבְּ שַּ לְּ וָה ּובְּ ּנַּחַּ תּ ,וסְּ נָאִ ית כָל הַּ ּיוֹם אֱגוֹזִ ים ְּמפַּ צַּ חַּ ת .ע ֹולֶה
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דירה להשכיר  -רשימה חלקית של דיירים אפשריים
 .1זוג בגילאי  .+35שניהם עובדי הי-טק שהחליטו לא להביא ילדים לעולם.
 .2משפחה מחבר העמים – אבא ,אמא ,ילד וסבתא .האבא עובד בחנות של "טיב טעם" ,האמא מורה
לאנגלית.
 .3משפחה דתית ממפוני "גוש קטיף" – אבא ,אמא ,שניהם היו חקלאים והיום מובטלים ,שניהם
התברכו בשמונה ילדים.
 .4אם חד הורית שאימצה ילדה מברזיל .היא עובדת כפסיכולוגית פרטית שמקבלת מטופלים בביתה.
 .5זוג הומוסקסואליים .שניהם אמנים ,אחד יש לו סטודיו לציור בבית והשני שחקן בתיאטרון.
 .6שני סטודנטים וסטודנטית החולקים דירה מושכרת (שותפים).
 .7אלמן בן שמונים ,גר בדירה עם מטפל פיליפיני.
 . 8זוג מעולי אתיופיה .לזוג ארבעה ילדים ,אחד בצבא ,אחד בפנימיה ושני הקטנים בבית.
 .9משפחה ערבית שבחרה לעבור מן הכפר אל העיר ,אבא ,אמא ושלושה ילדים בגיל תיכון .האמא היא
עו"ד והאבא הוא רופא.
 .10זוג שזה עתה נישא ,הבעל בן  ,28מתופף בלהקה ,האישה בת  ,26סטודנטית לתואר שני.
 . 11משפחה ממוצא קווקזי ,האב נהג משאית ,האם עקרת בית ,לזוג שני ילדים בני חמש ושבע.
 .12משפחה בת חמש נפשות ,לא ידוע במה עוסקים ההורים ,המשפחה שומרת בקנאות על פרטיותה.
 .13משפחה מגאנה (עובדים זרים) .שני ההורים עוסקים בניקיון בתים .הילדים נולדו בארץ ולומדים
במערכת החינוך.
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קטעים ממגילת רות – היחס לרות המואביי ה
וַּתֹ אמֶ ר ָנע ֳִמי לִ ְּׁשתֵ י כַֹּּלתֶ יהָ לֵכְּ נָה ׁשֹבְּ נָה אִ שָ ה לְּ בֵ ית אִ מָ ּה ...וַּתִ שַּ ק לָהֶ ן וַּתִ שֶ אנָה ק ֹולָן וַּתִ בְּ כֶינָה:
וַּתֹ אמַּ ְּרנָה לָּה כִ י אִ תָ ְך נָׁשּוב לְּ עַּ מֵ ְך:
וַּתֹ אמֶ ר ָנע ֳִמי ׁשֹבְּ נָה בְּ נֹ תַּ י לָמָ ה תֵ לַּכְּ נָה עִ ִמי?
וַּתִ שֶ נָה ק ֹולָן וַּתִ בְּ כֶינָה עוֹד וַּתִ שַּ ק עָ ְּרפָ ה ַּלחֲמוֹתָ ּה וְּ רּות ָדבְּ קָ ה בָ ּה:
וַּתֹ אמֶ ר רּות ַאל תִ פְּ גְּ עִ י בִ י לְּ עָ זְּ בֵ ְך לָׁשּוב מֵ ַאחֲרָ יְִך כִ י אֶ ל אֲׁשֶ ר תֵ לְּ כִ י אֵ לְֵך ּובַּ אֲׁשֶ ר תָ לִ ינִי ָאלִ ין עַּ מֵ ְך עַּ מִ י וֵאֹלהַּ יְִך אֱֹלהָ י:
בַּ אֲׁשֶ ר תָ מּותִ י ָאמּות וְּ ׁשָ ם אֶ ּקָ בֵ ר כֹה ַּיעֲשֶ ה ְּי ֹהוָה לִ י וְּ כֹה יֹסִ יף כִ י הַּ מָ וֶת יַּפְּ ִריד בֵ ינִי ּובֵ ינְֵך:
וַּתֵ ֶרא כִ י ִמתְּ אַּ מֶ צֶ ת הִ יא ָל ֶלכֶת אִ תָ ּה וַּתֶ ְּח ַּדל לְּ ַּדבֵ ר אֵ לֶיהָ :
וַּתֵ לַּכְּ נָה ְּׁשתֵ יהֶ ם עַּ ד בָֹאנָה בֵ ית לָחֶ ם ַּויְּהִ י כְּ בָֹאנָה בֵ ית לֶחֶ ם וַּתֵ הֹם כָל הָ עִ יר ֲעלֵיהֶ ן וַּתֹ אמַּ ְּרנָה ֲהזֹאת ָנע ֳִמי:
וַּתָ ׁשָ ב ָנע ֳִמי וְּ רּות הַּ מ ֹואֲבִ ּיָה ַּכלָתָ ּה עִ מָ ּה הַּ שָ בָ ה ִמ ְּשדֵ י מוָֹאב וְּ הֵ מָ ה בָ אּו בֵ ית לֶחֶ ם בִ תְּ ִחלַּת ְּקצִ יר ְּשעֹ ִרים:
 מדוע לדעתך רות מתעקשת לחזור יחד עם נעמי לארץ זרה שהיא לא מכירה?
 כיצד מקבלים בני ישראל תושבי בית לחם את רות המואבייה?

וַּתֵ לְֶך וַּתָ בוֹא וַּתְּ לַּּקֵ ט בַּ שָ ֶדה ַאחֲ ֵרי הַּ ּקֹ צְּ ִרים וַּּיִ קֶ ר ִמ ְּק ֶרהָ חֶ לְּ קַּ ת הַּ שָ ֶדה לְּ בֹעַּ ז אֲׁשֶ ר ִמ ִמ ְּׁשפַּ חַּ ת אֱלִ ימֶ לְֶך:
וְּ הִ ּנֵה בֹעַּ ז בָ א ִמבֵ ית לֶחֶ ם ַּ ...וּיֹאמֶ ר בֹעַּ ז לְּ ַּנעֲר ֹו הַּ ִּנצָ ב עַּ ל הַּ ּקוֹצְּ ִרים לְּ ִמי הַּ ַּּנע ֲָרה הַּ זֹאת:
ַּוּיַּעַּ ן הַּ ּנַּעַּ ר הַּ ּנִצָ ב עַּ ל הַּ ּקוֹצְּ ִרים וַּ ּיֹאמַּ ר ַּנע ֲָרה מ ֹואֲבִ ּיָה הִ יא הַּ שָ בָ ה עִ ם ָנע ֳִמי ִמ ְּש ֵדה מוָֹאב:
ֲבּורי ִמזֶה וְּ כֹ ה תִ ְּדבָ ִקין עִ ם ַּנ ֲערֹתָ י:
ַּוּיֹאמֶ ר בֹעַּ ז אֶ ל רּות הֲלוֹא ׁשָ מַּ עַּ תְּ בִ תִ י ַאל תֵ לְּ כִ י לִ לְּ קֹ ט בְּ שָ ֶדה ַאחֵ ר וְּ גַּם ֹלא תַּ ע ִ
עֵ י ַּניְִך בַּ שָ ֶדה אֲׁשֶ ר י ְִּקצֹרּון וְּ הָ לַּכְּ תְּ ַאח ֲֵריהֶ ן הֲלוֹא צִ ּוִ יתִ י אֶ ת הַּ ּנְּעָ ִרים לְּ בִ לְּ תִ י נָגְּ עֵ ְך וְּ צָ ִמת וְּ הָ לַּכְּ תְּ אֶ ל הַּ כֵלִ ים וְּ ׁשָ תִ ית מֵ אֲׁשֶ ר
י ְִּׁשאֲבּון הַּ ּנְּעָ ִרים:
ָארצָ ה וַּתֹ אמֶ ר אֵ לָיו מַּ דּועַּ מָ צָ אתִ י חֵ ן בְּ עֵ ינֶיָך לְּ הַּ כִ ֵירנִי וְּ ָאנֹ כִ י נָכְּ ִרּיָה:
ַּו תִ פֹ ל עַּ ל פָ נֶיהָ וַּתִ ְּׁשתַּ חּו ְּ
ַּוּיַּעַּ ן בֹעַּ ז ַּוּיֹאמֶ ר לָּה ֻהגֵד ֻהגַּד לִ י כֹ ל אֲׁשֶ ר עָ ִשית אֶ ת חֲמוֹתֵ ְך ַאח ֲֵרי מוֹת אִ יׁשֵ ְך וַּתַּ עַּ זְּ בִ י ָאבִ יְך וְּ אִ מֵ ְך וְּ אֶ ֶרץ מ ֹול ְַּּדתֵ ְך וַּתֵ לְּ כִ י אֶ ל
עַּ ם אֲׁשֶ ר ֹלא י ַָּדעַּ ְּת
 מה אתם לומדים מכך שרות הלכה ללקט שיבולים אחרי הקוצרים בשדה של בועז?
 רות מופתעת מיחסו של בועז אליה – מדוע?
 איזה יחס היא ציפתה לקבל בתור אישה זרה שהגיעה ללא בעל ממואב?

ַּוּיֹאמֶ ר בֹעַּ ז לַּזְּ קֵ נִים וְּ כָל הָ עָ ם עֵ ִדים אַּ תֶ ם הַּ ּיוֹם כִ י קָ נִיתִ י אֶ ת כָל אֲׁשֶ ר ֶלאֱלִ ימֶ לְֶך ִ ...מּיַּד ָנע ֳִמי:
וְּ גַּם אֶ ת רּות הַּ מֹ אֲבִ ּיָה אֵ ׁשֶ ת מַּ ְּחלוֹן קָ נִיתִ י לִ י לְּ אִ שָ ה...
ֹאמרּו כָל הָ עָ ם אֲׁשֶ ר בַּ שַּ עַּ ר וְּ הַּ זְּ קֵ נִים עֵ ִדים יִתֵ ן ְּי ֹה וָה אֶ ת הָ ִאשָ ה הַּ בָ ָאה אֶ ל בֵ יתֶ ָך כְּ ָרחֵ ל ּוכְּ לֵָאה אֲׁשֶ ר בָ נּו ְּׁשתֵ יהֶ ם אֶ ת בֵ ית
ַּוּי ְּ
י ְִּש ָראֵ ל ַּועֲשֵ ה חַּ יִל בְּ אֶ פְּ ָרתָ ה ְּּוק ָרא ׁשֵ ם בְּ בֵ ית לָחֶ ם:
וַּּיִ ּקַּ ח בֹעַּ ז אֶ ת רּות וַּתְּ הִ י ל ֹו לְּ ִאשָ ה ַּו ָּיבֹא אֵ לֶיהָ וַּּיִ תֵ ן ְּי ֹה ָוה לָּה הֵ ָריוֹן וַּתֵ לֶד בֵ ן:
וַּתֹ אמַּ ְּרנָה הַּ ּנ ִָׁשים אֶ ל ָנע ֳִמי בָ רּוְך ְּי ֹהוָה אֲׁשֶ ר ֹלא הִ ְּׁשבִ ית לְָך גֹ אֵ ל הַּ ּיוֹם וְּ יִּקָ ֵרא ְּׁשמ ֹו בְּ י ְִּש ָראֵ ל:
וַּתִ ְּק ֶראנָה ל ֹו הַּ ְּשכֵנוֹת ׁשֵ ם לֵאמֹ ר יֻלַּד בֵ ן לְּ ָנע ֳִמי וַּתִ ְּק ֶראנָה ְּׁשמ ֹו עוֹבֵ ד הּוא אֲבִ י יִׁשַּ י אֲבִ י ָדוִ ד:
 שימו לב שכבר לא מציינים את מוצאה של רות – כיצד מתייחסים אליה עכשיו?
 רות היא סבתה-רבה של דוד המלך .מה זה מלמד אותנו על היחס של בני ישראל לזרים?
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