
פעילות מס' 1
"דברים שאין להם שיעור" )משנה, מסכת פאה, א, א(

1. מהו מעשה טוב?
קראו את הציטוט הבא מהמשנה: 

ֵאּלּו ְדָבִרים ֶׁשֵאין ָלֶהם ִׁשעּור. 

ַהֵּפָאה ְוַהִּבּכּוִרים ְוָהְרָאיֹון 

ּוְגִמילּות ֲחָסִדים ְוַתְלמּוד ּתֹוָרה. 

ֵאּלּו ְדָבִרים ֶׁשָאָדם אֹוֵכל ֵּפרֹוֵתיֶהם ָּבעֹוָלם ַהֶּזה 

ְוַהֶּקֶרן ַקֶּיֶמת לֹו ָלעֹוָלם ַהָּבא. 

ִּכּבּוד ָאב ָוֵאם. 

ּוְגִמילּות ֲחָסִדים…

ַוֲהָבַאת ָׁשלֹום ֵּבין ָאָדם ַלֲחֵברֹו.. 

ְוַתְלמּוד ּתֹוָרה ְּכֶנֶגד ֻּכָּלם.

)משנה, מסכת פאה, א,א(

הסבירו: המקור מתייחס למחויבות שלנו זה לזו וללימוד התורה. "דברים שאין להם שיעור" - אין לנו הנחייה 
מדויקת כמה עלינו לעשות / לתת, כל אדם לפי יכולתו. עם זאת המשנה מנחה אותנו ומציינת בצורה ברורה 

איזו עשייה חברתית / לימודית היא בעלת ערך עליון. 

לפניכם הזדמנות להתבונן בעשייה שלכם ושל הסובבים אותכם בשבועות האחרונים, ולחשוב על תחומי חיים 
בהם אתם יכולים לזהות עשייה משמעותית בתקופה זו. זכרו אלו "דברים שאין להם שיעור", מעשים קטנים 

וגדולים הנם בעלי ערך למקבל ולנותן. 

מומלץ לקיים שיח כיתתי: 

המשנה מתייחסת למעשים שאנו עושים למען אחרים -- לאילו מעשים בתחומים אלו נחשפתם/הייתם                 .1
שותפים בשבועות האחרונים? 

כיצד לדעתכם הרגישו האנשים שהשתתפו בפעילות, המקבלים והנותנים?   .2

האם אתם מזהים אוכלוסיות נוספות שהייתם רוצים להעניק להם משהו בתקופה זו? מה תרצו       .3
להעניק להן?  

אילו מעשים הייתם רוצים לתעד / לצלם? מה הייתם רוצים לכלול בתמונה שלכם?  .4

TwinLens 



פעילות שיתופית: 

בלוח ה- Padlet הנכם מתבקשים לשתף בשלוש פעילויות להם הייתם )אתם או סביבתכם( שותפים . 1
בשבועות האחרונים. חשוב ככל הניתן לשתף בעשייה בתחומים שונים ועם אוכלוסיות מגוונות. לצד 

תיאור הפעילות חשוב במידת האפשר לצרף תמונה או סרטון. 
לאחר שסיכמתם על מועד משותף לתיעוד העשייה, חשוב להקדיש זמן מובנה ללמוד על העשייה . 2

בכיתה התאומה. כל תלמיד יתבקש להגיב לפחות לשני פתקים: האחד מהכיתה שלהם והשני מהכיתה 
התאומה. חשוב לחדד לתלמידים כי התגובות נראות על ידי תלמידי שתי הכתות ולכן עלינו לשמור על 

שיח מכבד. 
לאחר כתיבת התגובות נקיים שיח כיתתי בו נתבונן יחד בעשייה של כל קהילה וננסה ללמוד על הדמיון . 3

והשוני בין הקהילות. האם יש סוגי פעילויות האופייניות לקהילה אחת? מה ניתן ללמוד על האופי, המבנה 
וההרכב של כל קהילה?

2. "קריאת" תמונה

תמונה מהווה אפיק תקשורת. אנחנו מאמינים שאפשר "לקרוא" תמונה ממש כמו שקוראים טקסט כתוב. כפי 
שאנו משתמשים במילים על מנת לתקשר, כך גם ניתן להעביר רעיונות, תחושות וסיפורים באמצעות תמונות.

איך "קוראים" תמונה?

ראשית נסתכל על העובדות, זאת ההסתכלות האובייקטיבית על תמונה, לדוגמה "אני רואה שלושה אנשים 
בתמונה". אחרי שהבחנו בכמה שיותר פרטים, נעבור להסתכלות הסובייקטיבית ונביע את דעתנו, למשל "אני 

חושב שהם נראים שמחים."

על מנת לסייע לתלמידים להתרגל "לקרוא" תמונות, ניתן להראות להם את הסרטון הבא:
 https://www.youtube.com/watch?v=MCNel37CCaU

נסביר כי תצפית אובייקטיבית היא דבר מה שאינו משתנה מאדם לאדם, משהו שכולנו יכולים להסכים עליו 
בעוד תצפית סובייקטיבית היא דעה, תחושה או פרשנות. 
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הציגו לתלמידים את התמונה הבאה ובקשו מהם שיתארו פרטים רבים ככל האפשר:

 

פרטים בהם ניתן להבחין )ניתן למצוא פרטים נוספים כמובן(:

אנו רואים בתמונה שתי בנות אוחזות ידיים ומסתכלות אחת על השניה  .1
הן נמצאות בגן רחב ידיים ומחבקות בולי עץ  .2

הדמות השמאלית מחייכת בהביטה אל הדמות הימנית  .3
הן לובשות בגדים ארוכים והדמות הימנית נועלת מגפיים  .4

בולי העץ ניצבים על משטח בטון  .5
ניתן להבחין באות א בחלק הימני של סדרת בולי העץ  .6

בהמשך לאות א ניתן להבחין באותיות ה, ב, ה.   .7
בולי העץ יוצרים יחד את המילה אהבה, הבנות מחבקות את האותיות ה' ו,ב'  .8
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פרשנויות אפשריות:

הדמות הימנית מחייכת אף היא וחיוכה משתקף במבט ובחיוך של הדמות השמאלית  .1
שתי הבנות קרובות זו לזו, בנות משפחה או חברות ומביעות אהבה  .2

הן נמצאות בגן פסלים ציבורי   .3
הן בחרו להצטלם ליד הפסל שיוצר את המילה "אהבה" בשל אהבתן זו לזו  .4

הן בחרו להצטלם ליד פסל שעשוי מבולי עץ מאחר והן מעריכות אמנות העושה שימוש בחומרים טבעיים  .5
הן מחבקות את האותיות ה' וב' היוצרות יחד את המילה "הב", שמשמעותה נתינה ובכך מבטאות כי        .6

הקשר ביניהן הוא קשר של נתינה
ניתן כמובן להמשיך עוד ועוד..  .7

בשלב ההתבוננות בפרטים, בכל פעם שתלמיד משתף באבחנה סובייקטיבית ניתן לשאול "מה ראית בתמונה 
שגרם לך להגיד זאת?" או "מדוע הנך חושב/ת כך?" 

בהמשך עברו לפרשנויות "מה מספרת לנו התמונה?" "כיצד מרגישים האנשים?" ועוד. 

שאלו את התלמידים איזו כותרת היו נותנים לתמונה? אילו שאלות התמונה מעוררת? מה עוד היו רוצים 
לדעת לגביה?

כותרת התמונה היא "אהבה" והיא צולמה על ידי ג'נט חמוי מהאקדמיה העברית האמריקאית 
בגרינסבורו, צפון קרוליינה, ארה"ב. תיאור התמונה הוא: "אהבה מסמלת אחדות. ליהודים יש קשרים 

מיוחדים בהתבסס על אהבתם אחד לשני, לישראל ולאלוהים. שתי בנות מביעות את החברות שלהן 
לצד פסל אהבה שנוצר על ידי תלמידה הלומדת באקדמיה העברית האמריקאית."

נסכם: בפעילות זו למדנו להתבונן בעשיה שלנו ושל הסובבים אותנו, וכן למדנו להתבונן בתמונות כדרך 
לתיעוד חזותי.  נשתמש הן בתכנים והן בכלים כדי ליצור תמונה משלנו בפעילות הבאה.
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