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 כל ישראל ערבים זה לזה
 ערבות הדדית בקבוצה

 ".כל ישראל ערבים זה לזה" –ביהדות נקבע על ידי חז"ל כלל מוסרי והלכתי לציון ערבות הדדית 
שכל יהודי אחראי לקיום המצוות של כלל עם ישראל. יהודי שעושה המקורית היא  המשמעות

גוף אחד ואם פוגעים באיבר אחד פוגעים בכך בגוף עבירה פוגע בכלל עם ישראל. עם ישראל הוא  
 כולו.

 במשמעות שונה, שלפיה כל יהודי אחראי על שלומו ורווחתו של חברו.  היום משתמשים בביטוי
יש יהודים שסובלים ממצוקה כלשהי, נרגיש איכפתיות  כלומר: אם אנחנו יודעים שבמקום מסוים

  וערבות הדדית כלפיהם ונירתם לעזור.

 

 

 מודעות עצמית לרמת האכפתיות שלי מהמצב החברתי בקבוצה 

 הבנה שלכל אחד בקבוצה יש אחריות ויכולת השפעה על המצב בקבוצה ובפנימייה 

 

 

 שואלים: מהי אכפתיות?

אני מרגיש לא בנוח לגבי המקרה, אני מרגיש  ,מה אתם מרגישים כשאכפת לכם? )כשאכפת לי
 גיש כעס, כאב...(שזה מפריע לי, אני מר 

מקריאים את  מבקשים מכל החניכים להרים את יד ימין כשכף היד סגורה )בצורת אגרוף(. 
 וא מרים אצבע אחת. הכל פעם שחניך מרגיש שאכפת לו  המפורטים בהמשך.המקרים 

ונבקש מהחניכים להניח את יד ימין )בלי  לאחר חמישה מקרים נבדוק כמה אצבעות מורמות
. כעת, נקריא את אותם מקרים להחזיר את האצבעות המורמות( ולהרים כעת את יד שמאל 

 ונשאל: האם תעשה משהו בנידון?

 נראה שכעת מספר האצבעות המורמות יהיה קטן יותר.

פעל כדי נשאל את החניכים למה לדעתם קיים פער. אם אכפת לנו, למה אנחנו לא תמיד נ 
 לשנות? למה לא תמיד נבחר לעשות משהו בעניין?

 עד כמה נוכל לבוא בטענות כלפי מישהו אחר שלא פעל? 

 עד כמה באחריותנו לעשות משהו בנידון? עד כמה באפשרותנו? בואו נחשוב יחד!

איך היינו מרגישים אם היינו יכולים לשנות ולהתערב? איזו השפעה היתה לכך על התחושה 
 ל החיים בקבוצה? על כל אחד מהחברים?שלנו? ע

 

 

 מטרת הפעילות:

 עילות:הפ מהלך

 גליה כהן
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 מקרים לדוגמא:

 כששיחקת כדורגל במגרש ראית ילד מהקבוצה שלך עומד בצד עם דמעות בעיניים. .1
 .שני ילדים מהקבוצה מגיעים באופן קבוע באיחור לחדר האוכל ולא נשאר להם מה לאכול .2
 פח הזבל בקבוצה עולה על גדותיו... .3
 בשמות גנאי.יש ילד בקבוצה בכולם קוראים לו   .4
 המוכר במכולת נתן לי בטעות עודף בסכום גבוה מהמגיע לי. .5

 

 לסיכום: 

להרגיש אחריות,  כל אחד מעם ישראל צריך –כל ישראל ערבים זה לזה" נסביר את המושג " 
בוכה. אני   יולהתעלם מכך שראיתי את חבר שחקלקרבה ודאגה לחברו. אני לא יכול להמשיך 

 לא יכול להמשיך לאכול כשאני יודע שמישהו מהחברים שלי ילך לישון רעב וכו'...

 ערבות הדדית היא קבלת אחריות של היחיד על הכלל ושל הכלל על היחיד. 

כשכבשו ישראל את עבר הירדן המזרחי, בקשו בני גד : יה בולטת בנושא זהבמקרא ישנה פרש
הקדים ולהתנחל שם, עוד לפני כיבוש עבר הירדן המערבי על ידי ובני ראובן וחצי שבט מנשה ל 

ר השבטים. משה רבנו גער בהם ודרש מהם לגלות מעורבות הדדית . הוא חייב שאאחיהם מ
אותם להשתתף בכיבוש עבר הירדן המזרחי ורק אחר כך לשוב לנחלותיהם בעבר הירדן 

 המזרחי. 

 חז"ל ניסחו זאת בפתגם הידוע: "כל ישראל ערבים זה בזה" )ספרא, בחוקותי, ז(

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חכמים לימדו:

נֵ  איתָּ חָּ ֹו ַברֵי ןֵ ֹו ְמע שִּ יֵ בִּ  :יֵַר

ה נָּ י ְספִּ בִּ ןֵ י בִּ ְש ֹו ּוֵי י הָּ שֶׁ םֵ דָּ יֵאָּ נ  ְב לִּ לֵ שָּ  ,מָּ

ל ַט לקח(ֵנָּ ַחֵֵ) ְקד  ןֵַמ הֶׁ דֵמ  חָּ יוֵאֶׁ תָּ ְח ַת ַחֵ ֹוד  לֵק י חִּ ְת  .ְוהִּ

יו רָּ ֲחב  לֹוֵ ְמרּוֵ הֵ:אָּ שֶׁ בְֵועֹו ש  הֵיֹו תָּ  ?ַמהֵַא

ם הֶׁ ַמרֵלָּ ֵֵ:אָּ ֹוד  ק יֵ נִּ יֲֵא תִּ ַתְח ֹלאֵ םֵ כֶׁ לָּ תֵ ַפ ְכ הֵאִּ  ?!ַחֵמָּ

ֹו ל ּוֵ ְמר הֵ:אָּ נָּ י ְספִּ תֵַה ֵאֶׁ ּו נ י ל  ןֵעָּ י יפִּ ּוְמצִּ ןֵ י לִּ ֹו םֵע ַהַמיִּ  .שֶׁ

 מדרש ויקרא רבה, פרשה ד פיסקה ו

 

 על האדם שקדח תחתיו?מדוע אנשי הספינה כעסו <1

 מה היתה תשובתו להם?<2

 כיצד הסיפור קשור לערבות הדדית?<3
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