
, תוכניות, אגף תכניםמשרד החינוך
הכשרה והשתלמויות

ערבות הדדית  
לא תעמוד על דם רעךבראי  

מעורבות שותפות ואחריות: ציר

בנושא הצלת נפשות' יפעילות לכיתה יחידת 

ֹלא ַתֲעֹמד ַעל ַדם "
–( טז, יטויקרא )"ֵרֶעָך

מניין לרואה את חברו שהוא  
או  גוררתוטובע בנהר או חיה 

לסטים באין עליו שהוא חייב  
?  להצילו

לא תעמוד על דם : תלמוד לומר
"  רעך

(א"עעגסנהדרין )



פתיחה

מהלך-גוף 

סיכום

"המקור"-ורדימואבשלסרטו"אחריםשלחייםלהציל"הסרטוןאתיציגהמנחה

קדושעמיתהילדהשלמסעהאתמתאר"קדושעמיתשלסיפורה"10ערוץחדשות

תושבישלההמוניתבהתגייסותמתמקדהסרטון.עצםמחתרומתבזכותניצלושחייה

.למענהישראל

הסרטבעקבותלדיוןשאלות

העיקריהמסרלדעתכםמהו?

אתכםריגשאוהפתיעמה?

יכולשלאאדם-ישעחסר)לכםישישעלחסרי,לחוליםפרט,נוספותדוגמאותאילו

?להםלעזורניתןלדעתכםאיך?(שלולבריאותאושלולצרכיםבעצמולדאוג
פיתוח נקודות מבט מגוונות

:מיומנות תוך אישית
הכוונה עצמית, מודעות עצמית

:מיומנות קוגניטיבית
חשיבה , חשיבה ביקורתית

יצירתית

כבוד האדם
צדק חברתי וערבות הדדית

מיומנויות  

ערכים

פרקטיקות

הושטת יד לחסרי ישע

ישעלחסרידהושטת

בשיעור.שלולבריאותאולצרכיםבעצמולדאוגיכולשלאאדםהואישעחסר:תקציר

ישעלחסרילעזרהאפשרויותונעלהכזהלאדםהסיועוחשיבותבמושגנדוןזה

ובחברהבקהילה

1' פעילות מס

https://13news.co.il/10news/documentary/130211
https://13news.co.il/10news/documentary/130211
https://13news.co.il/10news/documentary/130211


פתיחה

מהלך-גוף 

סיכום

דילמותמספרבאמצעותהמשתתפיםשלוהתנהגותםמחשבותיהםאתולשקףלבחוןהיאהפעילותמטרת:תקציר
.ישעבחסרימדוברהאםלהכריעעליהן,הדילמותניתוחבמסגרת.לכבדהקלמהמקרההמסודרותחברתיות

במליאהלדיוןשאלות

בהםבמצביםרקהאם?לדעתכםמדוע?לפעולנטוהקבוצהחברירובחברתייםמצביםבאלו

?ישעחסרימעורבים

מהןאחתבכלהפרקעלהעומדתהבעיהאוהסכנהמהי?הדילמותביןההבדליםמהם?

מהדילמותבאלו?מדוע?לדעתכםלהתערבחייביםשבהםחברתייםמצביםישהאם

תרגילי עמדות, דיוני דילמה?ביטוילידיבאזהשבחנתם

מודעות : מיומנות תוך אישית
הכוונה עצמית, עצמית

חשיבה  : מיומנות קוגניטיבית
אוריינות  , חשיבה יצירתית, ביקורתית

אוריינות דיגיטלית, שפתית
התנהלות  : מיומנות בין אישית

חברתית

,כבוד האדם והמשפחה
צדק חברתי וערבות הדדית

מיומנויות  

ערכים

פרקטיקות

הושטת יד לחסרי ישע

שאלון אישי. 1

וכל משתתף ימלא את  המנחה יחלק למשתתפים את השאלון
הם היו  האם , ישעהאם מדובר במצב של סיוע לחסר : המשתתפים להכריעעל . באופן אישיהשאלון 

.וכיצד, מתערבים
עיבוד בקבוצות. 2

כל קבוצה תבחר בדילמה אחת ותציע  . חמישה חברים-שלושהשל המשתתפים יתחלקו לקבוצות 
.הצעות להתנהגות באותו מקרה

דיון במליאה. 3
.הקבוצות יציגו את הדילמות שבחרו ואת הצעות ההתערבות שלהם

1' פעילות מס



שאלון עמדות–? מה אתם הייתם עושים

האם מדובר במצב שבו  הסיטואציה

?י ישע/ים חסר/מעורב

ת אם הייתי  /הייתי מתערב

(לא/כן)? ת בכך /נתקל

ת /כיצד הייתי מתערב

(אם בחרתי בכך)

נער משמיע מוזיקה בקולי קולות ואוכל במבה  

וכריך מדיף ריח בקרון השקט ברכבת

שני אנשים צועקים זה על זה בדירה סמוכה  

למקום מגוריכם

ת /משותפת מקבלוואטסאפה בקבוצת /חבר

ת  /ה אחר/ה מחבר/איומים מפורשים על חייו

בשטח ציבורי, ה מקיאה באמצע הרחוב/נער

מוכר מסרב למכור ולתת שירות לאדם בגלל  

ואף משמיע  , מראהו ובגלל המבטא שלו

אמירות גזעניות כלפיו    

המחשהלסרטון

אדם חוטף ארנק וטלפון סלולרי מאישה  

מבוגרת ומתחיל לרוץ           

המחשהלסרטון

שוכב על הכביש לאחר שנפגע  62אופנוען בן 

ממשאית  

המחשהלסרטון

about:blank
about:blank
about:blank


פתיחה

מהלך-גוף 

סיכום

הושטת יד לחסרי ישע

סיכום

עזרהבקשתשלשונותסיטואציותהצגנו.ישעלחסריידבהושטתדנוזהבשיעור

נוטיםאנוכללבדרךכיגילינו.ומדוע,לאאוידמושיטיםהיינואםעצמנואתובחנו

.וסולידריותאנושיתאחריותמתוךלעצמולעזוריכולשאינולמיעזרהלהציע

הלאהזהאתתעביר:הסרטוןאתיקריןהמנחה

ורפלקציהלסיכוםשאלות

ומהדיוניםמהפעילויות?השיעורבמהלךחדשדברלמדתםהאם?

הפעילותבמהלךחבריכםעלאועצמכםעללמדתםהאם?

בכיתהשעלוהדבריםאתליישםאפשרלדעתכםכיצד?

עידוד מעורבות חברתית?מהשיעורשלכםהעיקריתהתובנהמהי

מודעות : מיומנות תוך אישית
הכוונה עצמית, עצמית

חשיבה  : מיומנות קוגניטיבית
אוריינות  , חשיבה יצירתית, ביקורתית

שפתית
התנהלות  : מיומנות בין אישית

חברתית

,כבוד האדם והמשפחה
צדק חברתי וערבות הדדית

מיומנויות  

ערכים

פרקטיקות

1' פעילות מס

https://www.youtube.com/watch?v=mBW8qbGHVo0


פתיחה

מהלך-גוף 

סיכום

יקייםובסיומה"חברתיניסוי"הכתבהאתיציגהמנחה

במליאהדיון

שבאחברתיניסויהציגה2ערוץבחדשות2015בשנתששודרהכתבה:תקציר

.במצוקההמצוילאדםמגיביםושביםעובריםכיצדלבדוק

הצלה במצבי סיכון

לדיוןשאלות

לפעוללאאולעזרהלפעולבסרטוןהמשתתפיםאתהניעלדעתכםמה?

לנהוגצריךשהיהחושביםאתםכיצד?

כאלובמצביםלפעולאותנומחייבאשרחוקלהיותצריךלדעתכםהאם?
חיבור נושאים , דיוני דילמה
אקטואלים

:מיומנות תוך אישית
הכוונה עצמית, מודעות עצמית

:מיומנות קוגניטיבית
חשיבה , חשיבה ביקורתית

יצירתית

,כבוד האדם והמשפחה
צדק חברתי וערבות הדדית

מיומנויות  

ערכים

פרקטיקות

סיכוןבמצביהצלה

חשיםוהםבמצוקהשרויזראדםבולמצבהנקלעיםבאנשיםנדוןזובפעילות:תקציר

ומתילפעולראוימתיהשאלותאתנעלה.והקרבהעצמיסיכוןתוךלעתים,לעזרתו

.בסוגייההעוסקהישראליבחוקונדון.ומדועלא

2' פעילות מס



פתיחה

מהלך-גוף 

סיכום

הצלה במצבי סיכון

בעולםחוקיםלמולהישראליהחוקהשוואת

אחרלאדםעזרהלהושיטאדםכלמחייבהחוק."רעךדםעלתעמודלא"חוקאתהכנסתחוקקה,1998בשנת:ידע

אתפוטריםרקהחוקיםבהןמדינותישנן,חירוםמצבבעתחייםהצלתהמחייבהישראלילחוקבניגוד.עיניולנגדהנמצא

החוקעלנוסףלמידע.זאתבעקבותהוחמרמצבואםהסיועלמקבלפיצוילתשלוםמאחריותעזרהשהגישמי

במליאהלדיוןשאלות

מהחוקיםאחדבכלהעולההמרכזיהערךמהו?מגיניםהשוניםהחוקיםמיעל?

מקלהכיאיפה?מחמירהכיהחוקהיכן?החוקיםשביןולהבדליםלפעריםהסיבהמהי?

נותןאינוהישראלישהחוקהגרמניהחוקנותןמענהאיזה?יחסיתדומהובגרמניהבישראלהחוקמדוע?

נוהגיםאתםהייתםכיצד?חייםהצלתשלבסיטואציההחוקרשויותיתנהלולדעתכםכיצד?

השיחהלהעשרתאחדלהקריןאפשר

ואת  " לא תעמוד על דם רעך"החוק הישראלי המנחה יציג למשתתפים את : מהלך הפעילות

".  השומרוני הטוב"נוסח החוקים בגרמניה ובקנדה הנקראים בשם חוק 

.במליאהאותםויציגוהחוקיםשביןבהבדליםבקבוצותידונוהתלמידים

.בוהמובאתלסיטואציהתתייחסמהמדינותאחתכלכיצדולשאולסרטוןלהציגאפשר

תרגילי עמדות

,כבוד האדם והמשפחה
צדק חברתי וערבות הדדית

מחויבות לערכי מדינת ישראל כמדינה 
.יהודית ודמוקרטית

.  אהבת הדעת וחדוות הלמידה

מיומנויות  

ערכים

פרקטיקות

,  מודעות עצמית: מיומנות תוך אישית
הכוונה עצמית

,  חשיבה ביקורתית: מיומנות קוגניטיבית
אוריינות שפתית , חשיבה יצירתית

,  התנהלות חברתית: מיומנות בין אישית
אוריינות גלובלית

2' פעילות מס

https://13tv.co.il/documentary/what-would-you-do/season-01/episodes/


(1998, ישראל)חוק לא תעמוד על דם רעך 

."רעךדםעלתעמודלא"חוקאתהכנסתחוקקה,1998בשנת

ההסברבדבריכתבוכך,14-הבכנסתומשפטחוקחוקהועדתר"יו,פורתחנןכ"חהובילהחוקחקיקתאת

:לחוק

."בתורהשמקורווהחברתיהמוסריהערךאתהישראליתבחקיקהלעגןבאההחוקהצעת"

לקבוצותשהוגדרהכזורקאלא,נפשותלהצלתכלליתחובהישראלבמדינתהייתהלא,החוקלחקיקתעד

.(דרכיםתאונותלנפגעיסיוע,חירוםבאירועכבאים,לילדיהםביחסהורים)באוכלוסייהספציפיות

ומיידיתחמורהבסכנה,פתאומיאירועעקב,עיניולנגדהנמצאאחרלאדםעזרהלהושיטאדםכלמחייבהחוק

החוק.זולתואתלסכןאולהסתכןבליהעזרהאתלהושיטידולאלכאשר,לבריאותואוגופולשלמות,לחייו

.עזרהוהושטתהצלהנחשבת(אדוםדודמגן,משטרה,אשכיבוי)הביטחוןשירותישלהזעקהגםכימגדיר

קיים,ובריטניההבריתארצות,רומניה,אירלנד,הודו,פינלנד,סין,קנדה,אוסטרליהבמדינות

אזרחיתמשפטיתמתביעהאורחעובריעללהגןהיאהחוקשלמטרתו."הטובהשומרוני"חוק

.בופגעההעזרהכייטעןוהלהחייםבסכנתלאדםראשונהעזרהשיגישבמקרה(כספית)

.לחוקבנוגעפרודיההפופולאריתהטלוויזיהתוכניתהציגה,הבריתבארצות

(2001, קנדה)חוק השומרוני הטוב 

:  מהעיר אונטריו שבקנדה, להלן דוגמה לנוסח החוק

אדם שמתנדב להושיט עזרה ללא ציפייה לפיצוי או בקשה לפרס או תמורה לא , למרות החוק הבסיסי

.יהיה אחראי לתוצאת הסיוע שהושיט לאותו אדם המצוי בצרה

Despite the rules of common law, a person described in subsection (2) who voluntarily and without

reasonable expectation of compensation or reward provides the services described in that subsection is

not liable for damages that result from the person's negligence in acting or failing to act while providing

the services, unless it is established that the damages were caused by the gross negligence of the person.

2001, c. 2, s. 2 (1).[12]

אדםעל(הפליליהעונשיןלחוקג323סעיףפיעל)כספיעונשמוטל,2013שנתמאז,בגרמניה

.(לישראלבדומה)במצוקהלאדםעזרההושיטשלא

אופלילילדיןמהעמדההסיועמעניקאתפוטרהחוק,(נוספותולמדינותלקנדהבדומה)זאתעם

מכוסיםראשונהעזרההמספקיםאנשים,בנוסף.הצליחלאהעזרההצלתניסיוןאםגם,אזרחי

.מנזקיםאומהפסדים,מפגיעהסובליםשהםלמקרההגרמניהסטטוטוריהתאונותבביטוח

(גרמניה)חוק השומרוני הטוב 

חוקים מסביב לעולם  

about:blank
about:blank


פתיחה

מהלך-גוף 

הצלה במצבי סיכון

סיכום

אדםהמחייבחוק,"רעךדםעלתעמודלא"הישראליהחוקועלחירוםבמצביהצלהעלדיברנוזובפעילות

העוליםהערכיםאתוהצפנומהעולםמקביליםחוקיםעםהחוקאתהשווינו.במצוקההנמצאלאחרלסייע

.ממנו

אותהשהצילהאדםעםהריאיוןאתאו/ופיינגולדיסמיןשלהמקרהעלהסרטוןאתיקריןהמנחה,לסיכום

.מסכםדיוןויערוך

משפט מבויים

,כבוד האדם והמשפחה
צדק חברתי וערבות הדדית

מחויבות לערכי מדינת ישראל  
.כמדינה יהודית ודמוקרטית

מיומנויות  

ערכים

פרקטיקות

,  מודעות עצמית: מיומנות תוך אישית
הכוונה עצמית

,  חשיבה ביקורתית: מיומנות קוגניטיבית
אוריינות שפתית, חשיבה יצירתית

התנהלות חברתית: מיומנות בין אישית

סיכום

לדיוןשאלות

החוקבשלרקהאם?יסמיןאתלהצילטויביןאביקפץלדעתכםמדוע

?(החוקאתבכללהכירהאם)

זהבשיעורחדשדברלמדתםהאם?

הפעילותבמהלךבכיתהשעלוהדבריםאתליישםתוכלוכיצד?

מהפעילותשלכםהעיקריתהתובנהמהי?

2' פעילות מס

https://www.mako.co.il/news-channel2/Six-Newscast/Article-7c9ab90250fd421004.htm
https://www.youtube.com/watch?v=yN_akVF8F2k


פתיחה

מהלך-גוף 

סיכום

למעורבותמאדישות 

:פתיחה

"נפגשיםחייהאתשהצילווהתלמידיםהמורה"הסרטוןאתיקריןהמנחה

שלקתההרהצעירהמורה,דנציגרחןשלסיפורהאתמתארתYNETאתרשלכתבה

למידע.החייאהבהשביצעותלמידיהבזכותניצלהואשרלבבדום

לדיוןשאלות

לרכושרוציםשהייתםכלשהוידעישנו?התלמידיםבמקוםלועושיםהייתםמה

?למקרהשנחשפתםלאחר

חייםהצלתעלמכיריםשאתםבסיפוריםאואישייםבסיפוריםשתפו.

הכרת השונה?המקרהמתוךעוליםלדעתכםערכיםאלו

:מיומנות תוך אישית
הכוונה עצמית, מודעות עצמית

:מיומנות קוגניטיבית
חשיבה , חשיבה ביקורתית

יצירתית

כבוד האדם
צדק חברתי וערבות הדדית

מיומנויות  

ערכים

פרקטיקות

למעורבותמאדישות

אטימותהאחדהצדמן.רצףעלהנמצאיםמושגיםהםומעורבותאדישות:תקציר

ופעולהיוזמהנקיטתהשניהצדומןומצוקותלעוולותעינייםועצימתהסביבהכלפי

.האחרלמען

3' פעילות מס

https://www.youtube.com/watch?v=Sx_-s5Jl9J0
about:blank


פתיחה

מהלך-גוף 

סיכום

ואיורטקסטבסיסעלערכישיח

המתארהחכמיםהקופיםשלושתבאיורונתבונןההדדיתהערבותברעיוןהעוסקהספינהמשלאתנקרא:תקציר

המציאותמןעיןמעליםאךעוולנעשהכייודעאדםשבומצב

שיח ערכי על בסיס טקסט

מודעות : מיומנות תוך אישית
הכוונה עצמית, עצמית

חשיבה  : מיומנות קוגניטיבית
אוריינות  , חשיבה יצירתית, ביקורתית

שפתית
התנהלות  : מיומנות בין אישית

חברתית

כבוד האדם
צדק חברתי וערבות הדדית

מיומנויות  

ערכים

פרקטיקות

:מהלך הפעילות

משל הספינה ואת איור שלושת  המנחה יחלק את המשתתפים לזוגות ולכל זוג ייתן את -דיון בזוגות. 1

הזוגות  . ויכתוב מה דומה ומה שונה ביניהם, את המסרים של המשליםיעלה כל זוג , בסיום הקריאה. הקופים

.או אדם אחר עמדו מנגד או פעלו באנוכיותאחד מהם במקרים בהם יספרו אחד לשני אם נתקלו בעבר 

במליאהודיוןהצגה

? איזו אמירה חברתית או מסר מרכזי משקף כל אחד מהמשלים•
?כיצד נהגתם? האם נתקלתם במקרים דומים בחייכם•
?מהי הדילמה במצבים כאלו•
?האם לדעתכם המשלים מתאימים לתיאור החברה בישראל•

למעורבותמאדישות  3' פעילות מס



משל שלושת הקופים החכמיםמשל הספינה

מקוםלידחורלקדוחאדםהחל,יםבלבבספינה

.מושבו

עושההואמדועושאלובספינההיושביםשאראליופנו

?כן

תחתקודחאניהרי?לכםאכפתמה":להםהשיב

!"?יושבאנישבוהמקום
ככל.הרחוקבמזרחשמקורו,עממיסמלהםהחכמיםהקופיםשלושת

האחד:קופיםשלושהכוללהסמל.בסיןלראשונההסמלהופיע,הנראה

פיעל.אוזניואתמכסההשלישי,עיניואתמכסההשני,בידיופיואתמכסה

מתארהסמל,המקוריתהמשמעותמןובשונה,בימינוהנפוצההפרשנות

מןעיןלהעליםבוחרבסביבתועוולנעשהכיהיודעאדםשבומצב

לא,שמעתילא,ראיתילא":במשפטמתוארהסמל,לעיתים.המתרחש

."אמרתי

:קראו את המשלים ודונו בזוגות

 מי הנמשל לדעתכם? משקף כל אחד מהמשליםמרכזי איזה אמירה חברתית או מסר  ?

דומה או שונה בין כל אחד מהמשליםמה?

מדוע? האם קרה לכם שהתלבטתם אם להתערב ובחרתם לעצום עיניים? נתקלתם במקרים דומים בחייכםהאם?

הדגימו? מתי ובאילו נסיבות אדם צריך לדאוג לעצמו ומתי חובה עליו להתחשב באחרים  .

לדעתכם המשלים מתאימים לתיאור החברה בישראלהאם?

רבישלפרשנותועלמבוססהספינהמשל

המובאת,ויקראלספריוחאיברשמעון

עוסקוהוא(דפרשה)רבהויקראבמדרש

לזהזהערביםהאדםבנישכלברעיון



פתיחה

מהלך-גוף 

סיכום

סיכום

בעזרת.יוזמהונקיטתמעורבותמולמצוקהלמצביאדישותעלדיברנוזהבשיעור

עלדגששמו,ומהעולםמהארץהתרבותיתבהיסטוריהשגםגילינוואיוריםסיפורים

.האחרלמצוקותוסיועחברתיצדק,הדדיתערבות

.בכיתהדיוןויקייםהאתלמשתתפיםיציגהמנחה

לדיוןשאלות

שלבהתנהגותולשינויהוביללדעתכםמה?השיעורלנושאמתקשרהסרטוןכיצד

?הגיבור

אותוליישםתוכלוכיצד,כןאם?בשיעורחדשמשהולמדתםהאם?

מהשיעורשלכםהעיקריתהתובנהמהי?

שיח ערכי על בסיס טקסט

מודעות : מיומנות תוך אישית
הכוונה עצמית, עצמית

חשיבה  : מיומנות קוגניטיבית
אוריינות  , חשיבה יצירתית, ביקורתית

שפתית
התנהלות  : מיומנות בין אישית

אוריינות גלובלית, חברתית

,כבוד האדם והמשפחה
צדק חברתי וערבות הדדית

מיומנויות  

ערכים

פרקטיקות

למעורבותמאדישות  3' פעילות מס

https://www.youtube.com/watch?v=qLGNj-xrgvY
https://www.youtube.com/watch?v=qLGNj-xrgvY
https://www.youtube.com/watch?v=qLGNj-xrgvY


מיומנויות

ערכים

פרקטיקות

חומרי הוראה

מקורות

בין תחומי

נתונים

סיכום המערך

אוריינות  : קוגניטיבי

,  חשיבה ביקורתית, שפתית

אוריינות  , חשיבה יצירתית

.דיגיטלית

, מודעות עצמית: תוך אישי

. הכוונה עצמית

,  מודעות חברתית: בין אישי

,  התנהלות חברתית

.כבוד האדם והמשפחה•

חברתי וערבות  צדק •

.הדדית

אהבת הדעת וחדוות  •

.  הלמידה

נקודות מבט מגוונותפיתוח 1.

השונההכרת 2.

חברתיתעידוד מעורבות 3.

ערבות הדדית  : נושא היחידה 
"לא תעמוד על דם רעך"

:פעילויותשלושהיוזהפעילותבמערך
.ישעלחסריידהושטת1פעילות
.סיכוןבמצביהצלה2פעילות
.למעורבותמאדישות3פעילות

להושטתוהראויותהאפשריותוהדרכיםחייםמסכנימצביםאודותדילמותלבחוןהיתההיחידהמטרת

.עזרה

להציעראויכיגילינווסולידריותאנושיתאחריותמתוך.ישעלחסריידבהושטתדנוהראשוןבשיעור

הישראליהחוקועלחירוםבמצביהצלהעלדיברנוהשניבשיעור.לעצמולעזוריכולשאינולמיעזרה

חוקיםעםהחוקאתהשווינו.במצוקההנמצאלאחרלסייעאדםהמחייבחוק,"רעךדםעלתעמודלא"

מצוקהלמצביאדישותעלדיברנוהשלישיבשיעור.ממנוהעוליםהערכיםאתוהצפנומהעולםמקבילים

מהארץהתרבותיתבהיסטוריהשגםגילינוואיוריםסיפוריםבעזרת.יוזמהונקיטתמעורבותמול

.האחרלמצוקותוסיועחברתיצדק,הדדיתערבותעלדגששמו,ומהעולם

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


–( טז,יטויקרא )"ֹלא ַתֲעֹמד ַעל ַדם ֵרֶעָך"

מניין לרואה את חברו שהוא טובע בנהר או חיה  
?  או לסטים באין עליו שהוא חייב להצילוגוררתו

" לא תעמוד על דם רעך: תלמוד לומר
(א"עעגסנהדרין )


