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   צדק חלוקתי בעונת הקציר –לשבועות לביה"ס היסודי  מערך שיעור   

    
 חג השבועות הוא במקורו חג חקלאי, שנקרא 'חג הקציר' כי הוא מציין את תחילתה של עונת הקציר. 

 אחים"בשיעור זה בחרנו לקשור בין הקציר לבין הרעיון של צדק חלוקתי באמצעות הסיפור "שני 

ה ומוכרת. הסיפור מתרחש בזמן עונת הקציר ולכן (, המבוסס על אגדת עם יהודית עתיקעיבוד: רינת פרימו)

מתאים לעסוק בו בחג השבועות. דרך הסיפור נעורר את התלמידות/ים לשאול שאלות ולדון ב'צדק חברתי' 

 ברמה העקרונית וברמת חיי היומיום שלהן/ם.

 

 

 

נסביר לתלמידות/ים בקצרה את המשמעות של 'חג הקציר', ונציג תמונות של פעולת  בתחילת השיעור

 או בקישורים בסוף המערך.  בקישור זה.התמונות מופיעות במצגת  –הקציר ושל קוצרות/ים בעבר ובהווה 

רות מלקטת שבלים של  1נשווה בין הפעולות והמכשירים בעבר ובהווה, נוכל להתעכב על התמונה בשקף  

 .אחר הקציר

 ה: נקרא עם התלמידות/ים את תחילתה של האגד בשלב הבא
. 

ָחד שֶׁ  ָקֵצהּו ָהאֶׁ ִלים. בְׁ לּו ִשבֳּ בֹו ִגדְׁ ה ָרָחב שֶׁ ם ִבירּוָשה ָשדֶׁ לּו ֵמהֹוֵריהֶׁ ִקבְׁ ֵני ַאִחים שֶׁ ה ָגר ָהֹיה ָהיּו שְׁ ל ַהָשדֶׁ

ר ָהיָ  ה ָגר ָהָאח ַהֵשִני ֲאשֶׁ ל ַהָשדֶׁ ָקֵצהּו ַהֵשִני שֶׁ ם, ּובְׁ ֵדיהֶׁ ת ַילְׁ תֹו ַוֲחֵמשֶׁ ָחד ִעם ִאשְׁ ֹלא  ָאח אֶׁ ה ַרָוק, לְׁ

ם קּו ֵביֵניהֶׁ ַמן ַהָקִציר, ִחלְׁ ִהִגיַע זְׁ שֶׁ ָתף. כְׁ שֻׁ ה ַהמְׁ ת ַהָשדֶׁ דּו אֶׁ ִעבְׁ ֵני ָהַאִחים וְׁ ָפָחה. ָכְך ָחיּו שְׁ ִלים   ִמשְׁ ת ַהִשבֳּ אֶׁ

ַיד ֵביתוֹ  לְׁ ן שֶׁ לֹו ַלגֹרֶׁ ִלים שֶׁ ת ֲעֵרַמת ַהִשבֳּ ָכל ָאח ֵהִביא אֶׁ ה וְׁ ָשוֶׁ ה בְׁ  .ָשוֶׁ

 

 האם לדעתן/ם החלוקה שווה בשווה בין האחים היא חלוקה צודקת.  נשאל את התלמידות/ים

 נחלק לכל זוג כרטיסייה עם השאלות הבאות: 

 

 מהלך השיעור

. 
 האם יש אפשרויות אחרות לחלוקת השיבולים בין האחים? 

 האח הראשון יקבל יותר כי _______________________________________________
 ___________________האח השני יקבל יותר כי_______________________________

 מהי החלוקה הצודקת ביותר לדעתכן/ם? מדוע? _________________________________
 

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
https://www.facebook.com/KedmaEducation10/
http://kedma-edu.org.il/
mailto:info.kedma@gmail.com
https://www.youtube.com/user/kedma800
https://www.adamtsair.co.il/%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8-%D7%9C%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%A2%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%A0%D7%99-%D7%90%D7%97%D7%99%D7%9D/
blob:https://wordpress.com/2b0812b5-d24f-41dd-895c-b62d9a2e4ee5
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:Gebhard_Fugel_Weizenernte_mit_Ruth.jpg
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:Gebhard_Fugel_Weizenernte_mit_Ruth.jpg


 

לשוויון בחינוך ובחברה בישראל –קדמה   
 
     

2 

 עדין לא נרשמת לעלון שלנו? | לחץ/י כאן לקבלת חומרי השראה והפעלות לתיבת המייל שלך    

מהי החלוקה הצודקת ביותר בעיניהן/ם, וינמקו על פי איזה עיקרון החליטו. אם לא  הזוגות ישתפו במליאה 

יעלו בעצמן/ם נציע אנחנו אפשרויות מורכבות יותר: אם נוהגים לפי הצרכים של כל אחד מהאחים, נראה כי  

ל האח בעל המשפחה נזקק ליותר. אבל אם נוהגים לפי מידת ההשקעה של כל אחד מהם, למשל אם ילדיו ש

האח הנשוי עובדים גם הם בשדה ונותנים יותר, אולי מגיע להם גם לקבל יותר. או לחילופין אם הילדים קטנים 

 וגוזלים את תשומת לבו של האח שעובד פחות מאחיו הרווק, ולכן אולי מגיע לו פחות....

צודקת או  לחשוב ולשתף בדוגמאות מהחיים לחלוקה לא שוויונית שהיא בכל זאת נבקש מהתלמידות/ים

 הוגנת, ולהסביר מדוע. 

 

 ובסיום נשאל את התלמידות/ים:  (בקישור זה)הסיפור מופיע  נמשיך ונקרא את הסיפור עד סופו

 מהי לדעתכן/ם מטרת הסיפור? מה הוא רוצה לעורר בנו? 

 האם הוא נותן לנו תשובה לגבי החלוקה בין האחים? 

 (בקישור זהעל המושג  קצר )ניתן למצוא הסבר נציג בפני התלמידות/ים את המושג "צדק חלוקתי"

שמתייחס לחלוקת המשאבים בחברה באופן צודק, ונאמר שבחברות שונות ישנן הגדרות שונות למהי חלוקה 

 צודקת, כמו שראינו בעצמנו.

 

 הצעה להרחבה בנושא על פי מידת העניין של התלמידות/ים:

הדילמה הבאה: קיבלנו כסף לקופת המדינה לחלוקה בין האזרחיות/ים. אנחנו נציג לתלמידות/ים את 

 רוצות/ים לפעול באופן הוגן. איך נחלק את הכסף בין כל האזרחים?
 

  :קישורים לתמונות שבמצגת

 רות מלקטת שבלים אחר הקציר

 המתאר את הפעילות בתקופת הקציר 1889ציור משנת 

 1920רומניה 

 תמונת קציר עם מכונה

 ת בהודואישה קוצר
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