
 
 

 

 

 ז'-מומלץ לכיתות ו'
 2020ספטמבר 

 
 :מטרות השיעור

 התעמקות בתהליכי מעבר מילדות לבגרות ושינויים בעצמאות המתלווים אליהם, בעולם בעלי החיים ובעולמנו .1

 והשפעתם, אצל בעלי חיים ואצל בני אדם טקסי התבגרות שוניםהכרות עם סוגי  .2

 הבנת השינוי בחובות ובזכויות שנלווה להפיכה לבוגר .3

 למידה מעולם בעלי החיים ומתוך כך יצירת תחושת קרבה ואהבה לעולם זה .4

 

 :נקודות למחשבה לאחר השיעור

 אין דבר שהוא 'טוב תמיד'. תנאי הסביבה והמצב העכשווי הם שמכתיבים אילו כלים ותכונות מתאימות.  * 

בגרות היא דבר דינאמי, ולא 'שחור לבן'. בבגרותנו אנחנו מקבלים בהדרגה יותר אחריות, שמתלווה לפחות סלחנות. אבל  * 

 ת הללו.עם קבלת האחריות, חובה עלינו לקבל הדרכה וליווי למיומנויו

 האחריות של הבוגרים היא ללמד, ושל הצעירים ללמוד.  *

 בוגרים הופכים בשלב כלשהו להיות זקנים, ואז, מה קורה למשימות שלהם? לאחריות שלהם? ליכולות שלהם? * 

 :למידה בשיעורנושאי ה

 כיצד נדע מיהו בוגר ומיהו צעיר? . מה זה בוגר? 1
 מתרחשת ההתבגרות? אילו תחומיםב. 2
 . מהן החובות והזכויות שלי כצעיר וכבוגר?3
 מהיכן רוכשים את הידע, המיומנויות והנסיון?. 4



 
 

 

 
 ין מספר השקופית.ליד כל נושא מצו -עם תמונות וסרטונים  את כל תכני השיעור מלווה מצגת

 שיחת פתיחה
 2שקופית  בקניה(מה אנחנו רואים בתמונה? )טקס התבגרות של שבט המסאי 

 3שקופית  ובתמונה הזאת? )טקס הלידה השניה בהודו(

 4שקופית ( בר מצווה)ובזאת? 

 בראשונה טקס התבגרות של שבט המסאי מקניה -מה משותף לכל התמונות? בכולן רואים טקסי התבגרות אנושיים 
 .שונים, כדי שיוכרזו בוגריםנערים משבט המסאי שבקניה צריכים לעבור מבחני אומץ ( 2)לחזור לשקופית 

 
בעבר נהגו הנערים לצוד אריה כהוכחה לבגרותם, אך מיום שאריות הוכרזו חיות מוגנות האסורות בציד, פסק המנהג. באחד 

 .המבחנים שעדיין קיימים כיום, צריך הנער להחזיק בקרניו של פר ולהפיל אותו ארצה
 

שורפים את כל צעצועיו ומגלחים את ראשו. בני השבט עורכים לכבודו כדי לסמל את כניסתו של הנער לעולם המבוגרים, 
חגיגה, שנמשכת מספר ימים. שיאה של החגיגה הוא עריכת טקס מילה. אסור לנער להפגין רגשות כאב או פחד, ואם 

לראשו. הצליח בכך, מוענק לו התואר "לוחם צעיר". הוא רשאי לצוד ציפורים צבעוניות ולעצב מנוצותיהן כתר מפואר 
 .נערים שנכשלו בטקס המילה )כלומר חשפו את כאבם או את פחדם(, רשאים לצוד רק ציפורים שאינן צבעוניות

לאחר הטקס עוברים הנערים לכפר מבודד, ושם הם חיים במשך מספר שנים. בפרק זמן זה הם לומדים מיומנויות שונות 
 .בים ללוחמים מן המנייןכמו ציד וטיפול בבקר. בסוף התקופה הם חוזרים לשבט ונחש

 
טקס ההתבגרות בהודו מתקיים רק לבני שלושת  ( 3)לחזור לשקופית  - טקס הלידה השניה בהודואת שניה תמונה הב

המעמדות הגבוהים. )בהודו יש מספר מעמדות חברתיים, שהנמוכים שבהם נחשבים טמאים.( הטקס נקרא "אופנאיאנה", 
שייכים הנערים למשפחתם, ואילו אחריו הם כאילו נולדים מחדש והופכים חלק  שפירושו "הלידה השנייה". לפני הטקס

מהחברה. בעבר היו הנערים יוצאים, לאחר הטקס, ליער לחיות שם וללמוד מפי מדריך על החיים. כיום חוזרים הנערים 
ים שמבטאים את , והוא עמוס בסמל20 - 12לבית הספר, אך מעמדם הוא כשל בוגרים. הטקס נערך לנערים בגילאים 

 .המעבר מעולם הילדות לעולם הבגרות
 

מצווה. בטקס דתי זה מצטרף -, נערך לו טקס בר13כשנער יהודי מגיע לגיל  בר מצווה, -( 4)לחזור לשקופית ובשלישית 
 הנער לקהילת המאמינים הבוגרים. אביו מברך ואומר: "ברוך שפטרני מעונשו של זה" ומתכוון לומר בכך, שעד עתה היה

 .הוא, האב, אחראי למעשי בנו, ואילו מעתה הנער עצמו אחראי למעשיו שלו ולמילוי המצוות
 במהלך הטקס עולה הנער לתורה בפעם הראשונה, כלומר קורא בתורה לפני הקהל. 

מכאן והלאה חלים על הנער חובות וזכויות של מבוגר: למשל, הוא חייב במצוות הנחת תפילין, והוא רשאי להשתתף 
 .גברים לפחות 10תפילה בחבורה של  -יין" ב"מנ

 .גם נערים רבים שאינם דתיים עוברים את הטקס, ובכך הם מצהירים על עצמם שהם חלק מהמורשת היהודית
 (1https://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=506)מתוך האתר של מטח 

 
 לשאול את התלמידים: לתת להם לענות בהצבעה 
התייחס לסיום לימודים, התגייסות לצבא, עלייה משל ל)אפשר להאם בר המצווה היא טקס ההתבגרות היחיד בחיינו? 

https://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=5061


 
 

 

 לכתה א', לצאת לטיול בלי ההורים...(
 

 
 

 ומאפיינים לבוגרים?גם יש טקסי התבגרות? האם יש מאפיינים שמתאימים ל'גורים' האם לבעלי החיים 
 איך אפשר לדעת שבעל החיים בוגר? במה זה יכול להתבטא?

 
 אז דבר ראשון בואו נשאל כיצד נדע מיהו בוגר ומיהו צעיר? מה ההבדלים בינהם?

 בצ'אט.שניות לכתוב כמה שיותר הבדלים בין הבוגרים לצעירים  30תתבוננו בתמונות האלו ותנסו תוך 
 5שקופית  אני מפעילה את השעון....

 אז ראינו שיש הבדלים בצבע, בגודל, בפרופורציות הגוף ובהתנהגות... 
 בואו ננסה להבין מדוע קיימים ההבדלים הללו

 
  הבדל מס' שקופית ותמונה

  6שקופית 
סייח זברה עם פסים 

 חומים 
טפיר גור עם פיג'מת 

 ינקות

פיג'מת  -בצבע 
 ינקות

שונים מאוד מהבוגרים בגודל, פרופורציות הגוף  סייחי הזברה והטפירים
בצבע הפרווה. אצל הזברות, הפרווה האדמונית מאפשרת  –ומעל הכל,

מהר מאוד ובאמינות גבוהה לדעת מיהו פרט קטן גוף ומיהו צעיר בגיל, 
מאפשר לפרטים אחרים בקבוצה לדעת על מי צריך להגן ולשמור. 

ה טובה יותר על הקרקע פיג'מת הינקות של הטפיר מאפשרת הסווא
. עם הזמן פיג'מת , מדמה כתמים של אור וצלכאשר יש סכנה בסביבה

 הינקות נעלמת ומופיעה פרוות הבוגר.
  7שקופית 

פרצוף תינוקי של בבון 
 לעומת בוגר

פרצוף של תינוק אדם 
 לעומת מבוגר

פרופורציות שונות 
הפרצוף  -בפנים 

 התינוקי

 -נסתכל בתינוק נגלה שהראש שלו פשוט ענקי יחסית לגוף שלו  אם
גודלו בערך כמו חצי גוף. הפנים שלו עגולים והעיניים גדולות מאוד ביחס 

וגורם לנו  ועל בעלי החייםלאף ולפה. המראה התינוקי הזה פועל עלינו 
לרצות לעזור, לתת ולתמוך ביצור הקטן וחסר האונים הזה. כשההורים היו 

ים מסוכנים גור האריות נולד למשפחה של טורפים, שהתוקפנות טורפ
היא חלק בלתי נפרד מחייהם. איך הוא מצליח לשרוד בלהקה של 

תוקפניים כאלה? ממש כמו התינוק האנושי, גם גור האריות נולד עם 
מבנה גוף ויחס איברים "תינוקי", שונה מזה של הבוגרים. הראש ענקי 

ומתוק גורי אריות מסגלים התנהגויות יחסית לגוף, הפרצוף עגול 
 ילדותיות כדי לפייס את הבוגרים

 
  8שקופית 

 קרנף גדול וקרנף קטן
הצעירים קטנים בדרך כלל מהבוגרים, מדוע חשוב לדעת האם הפרט הוא  גודל

צעיר או אולי פשוט מבוגר נמוך? האם פיל יגיב אחרת לפי בוגר זר בשטח 
שכן, במינים מסויימים יש טולרנטיות גדולה שלו או לצעיר? )יכול להיות 

 יותר לצעירים(
  9שקופית 

 איילה ועופר
 -פרופורציות גוף 

 אורך רגליים
 בדיוק כמו הפרצוף התינוקי גם 

  10שקופית 
שימפנז צופה בבוגר 

 מפצח אגוז
גורי נמרים משחקים ליד 

 האמא

יותר, יחפשו מגע וינסו הגורים מתנהגים שונה מהבוגרים, הם ישחקו  הבדל בהתנהגות 
לנצל כל הזדמנות ללמידה על ידי התבוננות וחיקוי או למעשה שובבות. 

ההתנהגויות האלו מאפשרות להם ללמוד את המיומנויות אותן הם 
לדוגמא גורי הנמר  -צריכים לעתיד, החברתיות רגשיות והפיזיולוגיות 

ורי שמשחקים בתפיסת הזנב של אימם ועל ידי כך מאמנים את כיש
 הציד שלהם.



 
 

 

  11שקופית 
 אייל בוגר מול צעיר

אפרוח טווס מול טווס 
 בוגר

התפתחות 'כלי 
עבודה' )שיניים, 

ציפורניים, קרניים, 
 …(נוצות

 

עם ההתבגרות הגופנית של בעלי החיים, מתפתחים גם "כלי העבודה" 
שלהם וסימני המין המשניים. זה קורה בדרך כלל ביחס הפוך לתלות 

 באם.שלהם 
לדוגמא, גדילת קרניים אצל הקרנף והצבאים וצמיחת שיניים עם 

 התקדמות הגמילה.
 

 
יחס סלחני, סובלני, מגן  - צעירביחס אותו הקבוצה נותנת לגם  בוגרים לצעיריםבין יש חשיבות גדולה להבדלים הפזיולוגים 

 ושומר ואף מלמד וחונך. 
 ס לגורים בדרך כלל יהיה מאוד עדין ומתחשב. אפילו בחברות בעלי חיים בהן יש תוקפנות, היח

  -וגם קבוצות אחרות שחולקות טריטוריות סמוכות יוכלו להבחין בגור בקלות ומכך להבין שהקבוצה במגננה על הגורים 
 כלומר עלולה להיות תוקפנית יותר כלפי זרים, משהו שכדאי לקחת בחשבון...

 
  מראה הבוגר לצאצא... מי למשל? ישנם בעלי חיים אצלם יש הבדלים עצומים בין

 21שקופית 
 תמונות של זחל לעומת פרפר, ראשון לעומת צפרדע.

 אלו בעלי חיים שבמהלך מחזור החיים שלהם עוברים גלגול.
 

האם גם לבעלי החיים יש טקסי  -בתחילת השיעור דיברנו על טקסים שמסמלים את המעבר אצלנו בני האדם 
 31שקופית  התבגרות?

עזיבת  -רבות נאלץ הפרט המתבגר לעזוב את המשפחה וללכת להקים משפחה משלו או להצטרף לקבוצה חדשה פעמים 
 המשפחה הגרעינית מונעת רביית קרובים ומאפשרת למתבגר לשפר את מעמדו החברתי.

 
( caracara) הקרקרהדוגמא מעניינת לפתרון יצירתי שמצאו הצעירים להתמודדות עם הבוגרים אפשר למצוא אצל 

. הקרקרה הוא עוף דורס דרום אמריקני. בגיל שנה לאחר הבקיעה האפרוחים כבר יכולים להתחיל לפרוח 41שקופית 
מגיעים לבגרות מינית. קל להבחין בכך הודות לשינוי בצבע וכסות הנוצות אשר הופכות מצבעי  5מהקן, אך רק סביב גיל 

ות מביצים וגוזלים במושבות קינון של עופות אחרים. חום לבן )צעירים( לשחור לבן )בוגרים(. הקרקרה ניזון פעמים רב
 הבוגרים הם סוליטרים וחזקים, והיות שהבוגרים מסלקים את הצעירים, אלה נמצאים במצוקה בכל הקשור למציאת מזון. 

הפתרון שמוצאים הצעירים הוא יצירה של 'כנופיות'. קבוצה כזו מאפשרת התקוממות כנגד הבוגרים. אולם, להיות חבר 
כנופיה גובה מחיר, ולעיתים קרובות חברי הכנופיה 'חוטפים' אחד מהשני במאבק להגדרת מעמד. כנראה שבטווח הארוך ב

 זה משתלם יותר להיות חבר בכנופיה ולחטוף, מאשר לא.  
אצל בעלי חיים רבים נמצא קבוצות רווקיה שמורכבות מזכרים צעירים שעדיין לא התחזקו מספיק בכדי להלחם עם 

 רים או להפוך להיות מנהיגים של עדר משלהם.הבוג
 

לעיתים טקס ההתבגרות בעולם החי, במיוחד בלהקות בהן יש הירככיה ברורה יתקיים ברגע בו הפרט חזק מספיק בכדי 
 15שקופית  להלחם על מקומו בהיררכיה.

ממיני האיילים, בניגוד לצבאים, שחיים בעדרים נפרדים של זכרים ונקבות. אבל חלק  אייליםבדומה לצבאים, ישנם מיני 
הם אינם טריטוריאלים אלא מייצרים מדרג שמגדיר זכויות חיזור. לקראת עונות הייחום הזכרים מבססים ביניהם את 

המדרג בעזרת מלחמות קרניים. בקרב מיני איילים מסוימים, קרבות אלו לא מתרחשים בכל מקום, אלא רק בזירות 
. זירות אלו הן ציבוריות והקרבות נעשים לעיתים קרובות לעיני קהל. ההתרחשות LEKהתגוששות מיוחדות, הנקראות 

 הציבורית מאפשרת לצעירים ללמוד מהקרבות וברגע האמת גם להשתתף בהן. 
 מרבית המאבקים נשארים בגדר של תצוגות, קולות ומחוות התנהגותיות שמונעות את הצורך במאבק גופני. 



 
 

 

 
 

 
 
 

 ים לנו משפטים כמו "אל תתנהג ככה, אתה כבר בוגר" או "ממישהו בגילך ציפיתי ל...". כשאנחנו מתבגרים אומר
האם באמת משתנות המחויבויות שלנו ככל שאנחנו גדלים? למה ההתנהגות שלנו צריכה להשתנות עם ההתבגרות? מה 

 .16 שקופית שונה בין התנהגות של צעיר להתנהגות של בוגר?
יש התנהגויות שמאפיינות צעירים לעומת התנהגויות שמאפיינות בוגרים? האם יש להם האם לדעתכם גם לבעלי חיים 

 הבדל באחריות? בהתנהגות?
אצל הבבונים יש יחס סובלני במיוחד לגורים, למען האמת גור בקבוצת הבבונים נחשב סמל סטטוס, אם יש .71שקופית 

נקבה צעירה אני יכול להציע את שירותי הבייביסיטר שלי או לי גור, המעמד שלי בקבוצה עולה אוטומטית ואם אני זכר או 
 לא יפגעו בי לרעה. -גם אם דקה לפני גנבתי אוכל לשליט  -לעשות גרומינג לאם העייפה. ברגע שאני מחזיק עלי גור 

 היחס אלי ישתנה ואני אהיה חייב לציית לסדר ההיררכי ולחוקי הלהקה. -ברגע שאני אתחיל לקבל מראה של בוגר 
 גורים אפילו של מינים אחרים.... או מאמצים לזמן קצר הגור נחשב כסמל סטטוס כל כך שווה שלעיתים בבונים גונבים

 
גם התנינים צעירים זוכים ליחס מגן מצד חלק מהבוגרים, אבל רק לתקופה קצרה מאוד. במינים מסוימים יש  18שקופית 

הגנה של האם. במינים כאלו פעמים רבות נראה בתקופת ההגנה ירידה של תיאבון עד צום מוחלט אצל האם, כנראה כדי 
 מןלוודא שלא תאכל את הצעירים, או תעזוב אותם לאורך ז

הצעירים עצמם צריכים להסתתר בבתי גידול מרובי מסתורים עד שיהיו גדולים מספיק כדי להתמודד עם הבוגרים שבחוץ. 
 אבל עם גדילת התנינים, אפילו אמם שלהם מהווה עבורם איום.

 
 אם ככה, מהיכן רוכשים את הידע, המיומנויות והנסיון? איך נדע להתנהג כמו בוגרים?

 .19שקופית  יות של הבוגרים היא ללמד ושל הצעירים ללמוד.חשוב להבין, האחר
 חלק מההתנהגויות הן מולדות למשל הזדווגות, שמירה על הטריטוריה ועוד 

אך אנחנו יכולים ללמוד ממקורות מגוונים וככל שהחיים החברתיים שלנו מפותחים יותר ודרישות ההשרדות שלנו 
 מורכבות יותר

בדרך כלל הטיפול ההורי יהיה ממושך והגורים ישהו עם המשפחה עד גילאים מבוגרים יחסית, יש לנו יותר מה ללמוד, אז 
 שנים. 8ואפילו  6למשל אצל פילים הגור יכול להיות עם הלהקה עד גיל 

 
 .19שקופית  הקרנפים בספארי.בעולם החי אפשר למצוא דוגמאות מופלאות ללמידה וחינוך, למשל אצל 

 נוהגות להסתובב בזוגות או קבוצות קטנות, קרנפים זכרים בוגרים מסתובבים לרוב לבדם. לעומת קרנפיות נקבות ש 
המיומנויות ללחימה וחיזור נלמדות לרוב בשלב שבו הם כבר נגמלים, לכן הם לומדים לעיתים קרובות מקרנף או קרנפית 

 שאינה אמם.  
קרנבלה הקרנפית נוהגת ללמד את הקרנפים הצעירים כיצד להלחם, וניתן לראות בשטח כיצד היא מאמנת אותם בספארי, 

 בשמירת מרחק בזמן קרבות קרניים, 
הליכה קדימה ואחורה כמו בקרב סייף, ואפילו מעט נגיחות. את האימון האמיתי הם יעברו מתוך נסיון כבוגרים כבר. גם 

 וחרים ללמוד דברים שונים מדמויות אחרות בחיינו.אצלנו אנחנו פעמים רבות ב
 

עדר של נקבות עם מנהיגה אחת, בעדר  -אצל הפילים נמצא גם הבדל בלמידה של זכרים ונקבות. החברה היא מטריאכלית 
 .02שקופית מקורות המידע מגוונים מאוד והמיומנויות נלמדות ומתורגלות לאורך שנים. 

ך הזכרים מסתובבים ,בער 13ד אינו רציף ואנאלוגי אלא נעשה במקטעים. החל מגיל אצל הזכרים, לעומת זאת, הלימו
, אז הם מתחילים באורח חיים סוליטארי. הם לומדים 'כיצד להיות פיל 18-20בשולי העדר עם בני גילם עד הגיעם לגיל 

 '. תפקיד 'המבוגר המשמעותי' הוא בוגר' מזכרים מבוגרים מזדמנים או כאלו שהם מלווים לאורך זמן. מעין 'שוליות זמניות



 
 

 

 
 

שם חי עדר של פילים חשוב ביותר, והוא מודגם היטב במקרה הבוחן שהתרחש בשמורת פילנסברג שבדרום אפריקה 
ובעלי חיים אחרים בלי קרנפים  וקטלצעירים שהתייתמו מהוריהם בגלל ציד בלתי חוקי. הצעירים הסתובבו בשמורה ו

לשמורה שעשו סדר  פילים בוגרים 4עם הבאתם של  אופייני לפילים. הקטל  פסק רק סיבה נראית לעין, דבר מאוד לא
 . ולימדו אותם את דרכי הפילים

 
  

כולנו מכירים את תפקיד הזקיף השומר בלהקת הסוריקטות, אך איך הופכים לכזה? ממתי מאפשרים  12ית שקופ
 לצעירים להשתתף?

שהם מעמידים פנים שכן. הם 'מתאמנים' על כך, בדומה למשחק  הצעירים לא משתתפים במשמרות הזקיפים, למרות
 תפקידים בקרב צעירים של בני אדם.

 לימוד המיומנויות של חפירה, איתור וקטילת עקרבים נעשה בצורה מבוקרת על ידי הבוגרים, שמלמדים את הצעירים. 
 חר מכן עקרב 'חמוש'. בהתחלה הם נותנים לצעירים עקרבים שהורידו להם את העוקץ בנשיכה, ורק לא

 באופן דומה, צעירים שמתאמנים בתפקיד הזקיף, לומדים גם ידע חברתי.
 

  22ופית שק
. בשבטי שימפנזים רבים, ובעיקר בכאלו המתגוררים בבתי גידול מאתגרים, דוגמת אלו שחיים בסנגל, על מועצת זקנים

זקנים שעל פניו 'עולים הרבה' לשבט שכן הם אינם משתתפים גבול מדבר הסהרה, ישנה מועצת זקנים. אלו פרטים 
בליקוט ובציד, אך כן דורשים השקעה של משאבים. הידע השמור אצל מועצת הזקנים הוא רב, בכל הנוגע למקומות 

שופעי פירות, נגישות למים בעתות בצורת וכיוב'. בעת מסעות החיפוש אחר משאבים, הזקנים הם אלו שמובילים ולכן גם 
 מכתיבים את הקצב, שלא תמיד נוח ומתאים לצעירים יותר. 

 
 32שקופית  סיכום

 מרגיש? האם לתחושתי אני צעיר? בוגר? האם אני מרגיש שמתייחסים אלי בהתאם להרגשה שלי?  אניאז איך 
 מהן הזכויות שאני מרגיש שיש לי היום כצעיר? והיכן מתייחסים אלי כבוגר?

לספר/לכתוב/לשתף בכתב או בעל פה בתשובות על השאלות הללו. ניתן לעשות זאת אקראית לפי מומלץ לתת לילדים 
)מי שמרגיש בוגר שיכבה את  -התלמידים שרוצים לשתף, או לבחור תלמידים שישתפו לפי תור, או לעשות כחידון 

 ו'(המצלמה, מי שמרגיש שבבית הספר מתייחסים אליו כבוגר שיעשה סימן של לייק עם היד וכ
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