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 מערך שיעור לסיום השנה לעל יסודי – מושג החופשעל 
 

  Pixabayם:צילו

 
: שנה הזאת, או אולי מוטב לומר "חופש" במרכאותבלא מעט חופש שלנו היה לתלמידות/ים אם נחשוב על זה, הרי ש

לא מעט חופש מלימודים.  א/נשים רבים יצאו בתקופה הזאת לחופשה מעבודתם שלא   מבית הספר, וי כפ "חופש"
רצונם. בזמן "החופש" הזה חלו על כולנו  הרבה הגבלות, כך שבמידה רבה החופש לעשות כל מה שנרצה:  מ

 נגזל מאיתנו.    -להיפגש, לצאת, לנסוע, לבלות 
 ימה, חשבנו שזאת הזדמנות לדון בשאלה: מהו חופש? הגדול' ופש'הח בסיום השנה הזאת ולקראת

לשם כך בחרנו להשתמש בהמשגות הפילוסופיות ומהו חופש עבורי? ? מעות הפילוסופית של חופש וחירותהמש
 של ישעיה ברלין. בשיעור נכיר את ההמשגות, ונקשור אותן לחיינו ולמשמעות של חופש עבורנו. 

 

. 
וף פוליטי והיסטוריון של הרעיונות. הוא נחשב לאחד מההוגים ( היה פילוס1909-1997ישעיה ברלין )

"שני מושגים של חירות", בו הבדיל בין חירות  1958-. מאמרו מ20-הליבראליים המובילים של המאה ה
 ב בדיון ביחס בין חירות ושוויון. חיובית וחירות שלילית, מהווה חלק חשו
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 מהלך השיעור

 ( 3:24 -0:44) ראמזי לוקח חופש: אשית''קופה רשל פרק מ קצר טעק נקרין 

 בעזרת השאלות: בעקבות הקטע נעורר דיון 
 למה הקטע מצחיק?  •

 כולם רוצים חופש? האם  •
 האם חופש הוא בהכרח טוב?  •
 י? מתי ולמה חופש יכול להיות לא טוב, לא רצו •
 השנה? האם היה לכן/ם טוב בו? למה כן? למה לא? מתי היה לכן/ם חופש  •

 
 , ונמיין את התשובות לשני טורים: לאחר מכן  נשאל: מה זה חופש עבורכן/ם? נכתוב את התשובות על הלוח

 
 

 
 
 
 

 
 ם? /? על פי מה מיינתי את התשובות שלכן2לטור  1נשאל את התלמידות והתלמידים: מה ההבדל בין טור 

 חופש מ.... והחופש ל.... ניתן לראות שיש כאן חלוקה בין

. חופש מלהתעורר לבית ספר, חופש ממשימות שיש ה/ההתנערות של האדם מהגבלות שחלו עליו הוא החופש מ…
 ש מציפיות של אנשים.לי, חופ

 .ה/מחשבותיוול ה זו הבחירה האישית של כל אדם, להיות אדון למעשיו/ החופש ל…

יחד  הן/ם, נהפוך: חשוב להשתמש במילים שלהתלמידות/יםבהתאם לתשובות של את שני מושגי החופש  נגדיר יחד
 מושג מופשט למוגדר עבורנו.

 

:חלק לכל זוג תלמידות/יםניתן להדפיס ול נציג את ההמשגות של ברלין,   

מגבילים אותך.  הוא חופש מהתערבות. יש לך חופש שלילי כל עוד אחרים אינם(  )חופש מ...ופש שלילי "ח
אה ישירה ממעשיו, או בעקיפין, בגלל תמיכתו בהסדרים חברתיים מה, אם כתוצ-כשמישהו מונע ממך לעשות דבר

מגביל בכך את החופש השלילי שלך. ברלין מדגיש שאך ורק  וכלכליים שמציבים אותך בעמדת נחיתות, הרי שהוא 
של אדם, ולא הגבלות שנובעות מסיבות טבעיות.   סייגים שנאכפים בידי אחרים נחשבים למגבלות על חירותו

שלי" את החופש  העובדה שאין ביכולתי להקל על מצוקה גופנית כלשהי אינה מגבילה  

כמעט על כולם שעלינו להסכין עם מגבלות כלשהן על החופש השלילי שלנו, אם בדעתנו להימנע מתוהו   "...מקובל 
ם ותקנות שנועדו לסייע להם לחיות חיים משותפים ולאפשר את ובוהו. כל מדינה תובעת מאזרחיה לציית לחוקי

ונות אחרים, כמו שלום, בטחון תפקודה החלק של החברה. מקובל עלינו שסייגים אלה לחירותנו מקנים בתמורה יתר
בעת, מרביתנו עומדים על כך שיש בחיים תחומים מסוימים שאין להחיל עליהם תקנות, ושבהם צריך-ושגשוג. בה  

 עשות מה שאני אוהב חופש ל

 ומר מה שאני חושב/תחופש ל

 הביע דעה ל  חופש

 חופש דת

 בית ספרחופש מ

 הגבלות חופש מ

 ההוריםחופש מ

 משימות חופש מ

 עבודה חופש מ
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לאנשים חופש ניכר, גם אם לא מוחלט. דיון חשוב בפילוסופיה של מדעי המדינה עוסק בגבולות התחום הזה, להיות 

ל המדינה להגביל את מה שאנו אומרים או קוראים, או את הפעילויות המיניות של חופש אישי שלילי. למשל, האם ע
 שלנו

הוא החופש לשלוט בענייניך.   (חיובי )חופש ל...חופש  בעוד שהחופש השלילי הוא חופש משליטתם של אחרים,
י האינטרס האישי  להיות חופשי במובן החיובי הריהו להיות אדון לעצמך, לפעול באופן רציונלי ולנקוט אחריות על פ

שלך. לכאורה, זהו ההיפך מחופש שלילי: אני מושל בעצמי כל עוד אין איש מושל בי. עם זאת, עשוי להתגלע פער בין 
החיובי לבין החופש השלילי, הואיל ואדם עלול להיעדר שליטה עצמית אפילו כשאין הוא מוגבל בידי אחרים. החופש 

להיגמל מההרגל שהורג אותו: הוא איננו חופשי לחיוב )כלומר, פועל   חישבו למשל על מכור לסמים שאיננו יכול
"סמים(.לו )איש איננו מאלץ אותו לקחת בצורה רציונלית לטובתו האישית( גם כשאין מגבלות על החופש השלילי ש  

 
  )מתוך: הומניסט( 

 נערוך דיון סביב השאלות: 

 ם?/ן? פוגעת בחופש שלכן/ים שהמדינה/ החברה/ המסגרת מגבילה אתכםות/ מרגיש ן/היכן אתם •
 )למשל העובדה שאין תחבורה ציבורית בשבת, תקנון לבוש בבית ספר…(               

 האם יש מצבים שבהם מגבלה על חירותו של האדם היא הכרחית? •
 יש הגבלה על מנת שלא נפגע בזולת(  -גבלה ונהיגהשתיה ללא ה למשל )              

 אתם שואפים להיות? על מנת להיות האדם ש ם/ם שמים לעצמכן/אילו הגבלות אתן •
 )הגבלות של ספורט/ תזונה/ אמונה/ שמירת כשרות/ לא לישון כל היום ולקום בשעה מסוימת.(               

 
 סיכום: 

 יבה אישית:פעילות כת נוכל לערוך סבב או שיתוף בזוגות או לחילופין
 לקראת החופש הגדול: מאילו דברים תרצו להשתחרר? להיות חופשי/מ... 

 ים תרצו להתפנות? להיות חופשי/ה ל... לאילו דבר
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