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  כשיש לנו סביבה תומכת שמחזקת אותנו,

 גם כאשר אנחנו לבדנו איננו בודדים

 

 מי שומר עלינו

 כשאנחנו לבדנו?
 כתב: רועי אלדור           איירה: מירב שאול

 

לפעמים אנשים מבלבלים בין מצב שבו הם לבד לבין בדידות. להיות לבד זה מצב פיזי, 

ואילו בדידות היא מצב רגשי פנימי וחווייתי. היכולת להתבודד ללא פחד נובעת 

כי יש לנו סביבה תומכת שמחזקת אותנו,  , איננו בודדיםפילו שאנו לבדמהתחושה שא

לרוב אלה הם ההורים שלנו. היכולת להיות לבד ולהרגיש טוב ובטוח היא יכולת 

בסיסית שמתפתחת אצלנו במהלך החיים. למשל, כבר בגיל צעיר מאוד, כאשר ילד 

עסוקה הוא מרגיש שברגע שיזדקק לה שוכב בחדר המגורים בסל קל או בלול ואימו 

הוא יקרא לה והיא תבוא. התחושה הזאת מחזקת אותו ומאפשרת לו להישאר זמן 

מה בלי אימו ולהרגיש בטוח ולא עזּוב. הזמן הזה הולך ומתארך ככל שהילד גדל 

ומתבגר. היכולת להיות לבד ולהרגיש טוב מתפתחת כאשר יש לנו תמיכה נפשית, 

כאילו מלווה אותנו כל הזמן ומשמשת לנו משענת, שעם  בחיינוה כאשר דמות חשוב

 הזמן הופכת להיות פנימית יותר ויותר, כך גם כשאנחנו לבדנו איננו בודדים.

לא פעם ילדים יכולים להיות במצבים של בדידות. לדוגמה, ילד שהולך לגן או לבית 

ייתה לילד הספר בפעם הראשונה יכול להרגיש מעט בדידות, ובדרך כלל, אם ה

בראשית חייו תמיכה טובה של הורה, ואם בן משפחה אהוב מלווה אותו באותו יום, 

 הוא לא יחוש פחד. 

להביא לבדידות, לדוגמה, חרם בכיתה או דחייה. אבל  מצבים חברתיים יכוליםגם 

ילד שיש לו חוזק נפשי בזכות התמיכה שהוא מקבל מסביבתו הקרובה, או לפחות 

מעותי בחייו, יצליח להתמודד עם מצבים קשים כאלה. את התמיכה ממבוגר מש

אפשר לקבל לא רק מההורים אלא גם מסבא וסבתא, מאחים בוגרים, מדודים ואפילו 

 מאדם קרוב שאינו בן משפחה.

בגיל ההתבגרות המצב משתנה מאוד. מצד אחד, רוצים להיות עצמאיים. כדי לצמוח 

ת המקום שיש להורים בתוכם. הם מרגישים א "הקטין"ולגדול המתבגרים צריכים ל

שהם זקוקים למקום הזה כדי לגדול ו'לפרוס כנפיים'. מצד שני, כאשר המקום של 
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ההורים בתוכם הולך וקטן, המתבגרים חשים גם בדידות וחוסר ביטחון. אז הם עדיין 

 אינם יודעים בדיוק לאיזה עולם הם שייכים. לכן הנוְכחּות של אחרים מקבוצת הגיל

שלהם חשובה להם כל כך. עכשיו הקבוצה מספקת להם את התמיכה שסיפקו להם 

לפני כן הורים ובני משפחה אחרים. בזכות הקבוצה הם יכולים ליצור לעצמם את 

 ולא לחוש בודדים מדי. –ֵזהּות של מתבגרים  –הזהות החדשה שלהם 

במשפחות שיש בהן כמה אחים, אח אחד יכול להיות מרוחק מהאחרים אולי כי הוא 

שונה מהם באופיו, אולי מפני שהוא צעיר מכולם. במצב כזה הוא עלול להרגיש בודד, 

כי הגדילה בחברת אחים הקרובים לגילו חסרה לו. ייתכן שלילד כזה אין די חוזק 

ה בפחד ובכאב. כדי להשתייך ולא להרגיש נפשי, והבדידות שלו יכולה להיות ְכרּוכ  

בודד הוא יכול לעשות דברים לא מקובלים, לדוגמה, הוא יכול להמציא לעצמו עולם 

י ה נחשפת  מלא חברים וסיפורי הצלחה שמסתירים את האמת. במצב כזה כשהְבד 

ים.  ַתיִׁ ְבע   הכאב והבדידות גדולים שִׁ

יםיש ילדים שהקשיים שלהם  יִׁ יבִׁ ים בהם. לדוגמה, ילדים אֹוְבֶיְקטִׁ , כלומר אינם תלּויִׁ

שיש להם בעיות תקשורת. אמנם קשה להם להיות לבד, אך מפני שהם מתקשים 

בתקשורת, קשה להם ליצור קשרים חברתיים טבעיים וטובים עם אחרים. לפעמים 

ם בודדים. המצב הזה יכול לגרום לקשיים חברתיים ואף לדחייה חברתית והם נותרי

גם ילד כזה, שנראה כאילו הוא אינו זקוק לקשר חברתי ויכול להסתדר לבדו, בעצם 

 זקוק מאוד לקשר האנושי עם הסובבים אותו.

נראה שהקשרים בין האנשים התרחבו מאוד. אבל  בימינו, ימי הרשתות החברתיות,

ת וקטנה או אולי ההפך. אני חושב נשאלת השאלה אם במצב הזה הלכה הבדידו

שהבדידות בימינו לא קטנה. הטכנולוגיה של התקשורת והאפשרויות הרבות 

. הן יכולות פות את הקשר הממשי, המלא, האנושיוהמגוונות של התקשורת אינן מחלי

לתמוך בקשר הזה, להעשיר אותו, אבל הן אינן ממלאות את מקומו. כאשר התקשורת 

קום הקשרים האמיתיים והמשמעותיים היא אינה מונעת האלקטרונית באה במ

בדידות ואולי אפילו מגבירה אותה, שכן אז עולמם של האנשים הוא עולם וירטואלי 

בלבד והחֵברּויֹות שלהם מדומות. ילדים שחיים רק בעולם הווירטואלי לא יכלו 

נותן  להתקיים בלי המחשב והטלפון הנייד שלהם, ובמצב כזה מתעוררת השאלה, מה

 להם את החוזק הנפשי האמיתי, ומי שומר עליהם ומגדל אותם. 

                                                                                               
 בדידות ,136, עיניים

 

29 

42 



 משרד החינוך
 מחוז הצפון 

 אייר תשע"ח 
 

4 
 

 שאלות

 הבנה –פרק א 

 I שאחריו. וענו על השאלות מי שומר עלינו כשאנחנו לבדנו? קראו את הטקסט   

בפסקה הראשונה מתואר ההבדל בין מצב שבו האדם לבד לבין מצב של  .1

ודוגמה אחת להיותו של  בדידותהביאו דוגמה אחת למצב של  בדידות.

טקסט או תוך מה שקראתם בתוכלו להעתיק את הדוגמאות מ. לבד אדם

 להביא דוגמאות מחייכם.

 _________________________________________________ (א)

 _________________________________________________ (ב)

האם בעולם הרשתות החברתיות הצטמצמה תחושת הבדידות או ההפך,  .2

 התגברה? 

 כתבו מהי עמדת הכותב כלפי השאלה.  (א)

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 .והוסיפו נימוקים התומכים בה כתבו מהי עמדתכם כלפי השאלה (ב)

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 אוצר מילים .3

ָדָיה"כשה (א) ים  נחשפת הכאב והבדידות גדולים בְּ ָעַתיִׁ בְּ  "שִׁ

ָדָיהכתבו מילה נרדפת למילה  .1  ______________  – בְּ

ים כתבו מילה נרדפת למילה .2 ָעַתיִׁ בְּ  ______________  – שִׁ
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". לפרוס כנפייםהם מרגישים שהם זקוקים למקום הזה כדי לגדול ו" (ב)

 )מן המאמר(

  דומה לפרוס כנפייםבאיזה מן המשפטים שלפניכם משמעות הביטוי 

 את המשפט המתאים. הקיפולזו המופיעה בטקסט? 

)אריק     ועפו"  פרסו כנפיים"הגוזלים שלי עזבו את הקן,  .1

 איינשטיין, עוף גוזל( 

 )אהוד מנור, בשנה הבאה( "כנפיים באור סתפרוה לבנה פ  נ  א  " .2

 , שיר היונה(שמרית אור)" ת כנףספורמעל המגדלים / היונה  גבוהַ " .3

 .נמקו את בחירתכם 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

בני אותו גיל, על־פי המאמר, הסבירו מדוע חשובה חברּות עם קבוצת  .4

 דווקא בגיל ההתבגרות.

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 
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 צער בעלי חיים
 כתבו:  טל ואייל ברטוב

ם שחיים כך במשך כל חייהם, תם. יש בהריא  חיים רבים חיים בבדידות מטבע בְ  בעלי

ייה וגידול צאצאים. כך חיים הנמר, הטיגריס, הדוב בִׁ תקופות קצרות לצורך ְר חוץ מב

ים לשום מפגש חברתי שאין בו תכלית, למשל, שִׁ ויונקים רבים אחרים. הם אינם ש  

 הים, הנחשים, והלטאות, חיי בדידות נפוצים ביותר.י בֵ רבייה. בקרב הזוחלים, כגון צַ 

 –אבל יש גם מינים רבים של בעלי חיים שזקוקים לקשר חברתי וחיים בזוגות 

למשל, האריות, הזאבים והתנים, או  –לדוגמה, הנשרים, או במשפחות ובלהקות 

ים י ים, דובי לדוגמה, הזברות, מיני אנטילופות, פילֵ  –בקהילות גדולות ובעדרים 

 גים והעופות. דולהקות הענק של ה

כשיצורים חברתיים כגון האדם, הפיל, השימפנז או הדולפין דוחים את בני מינם, או 

ים מהחברה מרצונם החופשי, הם סובלים מבדידות רשֹואם בעלי חיים אלה ּפ

מכאיבה ואיומה שעלולה להביא לדיכאון ואפילו למוות. קורה שבעל החיים הבודד 

מוצא נחמה בקשר קרוב עם בעלי חיים ממין אחר, ובאמת לעיתים אפשר לראות 

 ר לכלב או היפופוטם שמתחבר עם צב ענקי.שפילון שנק

 בדידותו של פליט קרבות

ים הם נִׁ ב  נְ גם במלחמה והרס הקהילה יכולים להביא יצור חברתי לידי בדידות: הזַ 

ישראל. כל קבוצת זנבנים חיה בקהילה, ציפורים חברתיות ביותר החיות במדבריות 

ג חברתי ברור וקשרים עזים בין הפרטים. אבל ר  ְד בנחלה מוגדרת היטב, שיש בה מִׁ 

לפעמים, כאשר פורצים סכסוכי גבול קשים בין קבוצות, הקבוצה המנוצחת מתפרקת 

ה וחסרי חברים. כל ל  ח  ים נעשים פליטים חסרי נַ חונפוצה לכל עבר. הזנבנים המנוצ

אחד מהם מוצא מסתור לבדו ומנסה לשרוד מחוץ לנחלה המוכרת שלו. חיי הבדידות 

במעמד של פליט קשים לזנבן, הוא מתקשה למצוא מזון. ובלי המערך החברתי הוא 

צל הזנבנים אפשר לראות בבירור גם מתקשה מאוד להגן על עצמו מפגיעת טורפים. א

ודד מנסה להצטרף לקבוצה כי הבדידות לא מתאימה להם. מהר מאוד הפליט הב

לאט, אם הוא חזק  –ה, ולאט בוצ  קלשולי ה חַ ּפֵ ַת ְס הִׁ קיימת. הוא מנסה לא להתבלט ולְ 

ומוצלח, הוא מטפס במדרג החברתי ומשתלב בקהילה החדשה. זנבנים פליטים 

שאינם מצליחים להשתלב בלהקה חדשה נשארים בבדידותם ואינם שורדים לאורך 

 זמן.
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 תיתסבל הדחייה החבר

חוקרי חיות רבים מתארים בדידות של פרט שנובעת מחרם ודחייה של חבריו, ולא 

בונים ומינים בנראית לעין. התופעה בולטת אצל קופי האדם וגם בקרב ה התמיד הסיב

נוספים של קופים: בזמן תצפיות המדענים מבחינים בקוף שמתיישב בבדידות בצד, 

ת הבדידות נראה עַ מבחירתו. הפרט שנמצא כרגע בבּומוחרם או מסתגר בתוך עצמו 

עצוב, בוהה בלי עניין, כמעט משותק מתנועה. גם אם חבריו מרגישים בכך ומנסים 

למשוך אותו בחזרה למעגל החברתי, הוא מתעלם מהם. נראה שיצור חברתי שנקלע 

 . למצב של בדידות מתקשה לצאת ממנה. הוא שוקע בייאוש ובעצבות ומסכן את חייו

 בדידות בגיל ההתבגרות 

ה. צרויה י  רּוה צְ ת  הנמרה חומבבה שצפיתי בה בעין גדי, גירשה לאחר שנה את בִׁ 

ימה, אך חשיפות שיניים וכמה סטירות כואבות הצעירה לא רצתה כל כך להיפרד מאִׁ 

ההיפרדות של האם  .כנעו אותה להתרחק ממנה. ואז נעלמה חומבבה לשבועייםשִׁ 

ונית אצל הנמרים, כי הם אמורים להמשיך את חייהם בבדידות טבעית, מגוריה חי

אך לגורים קשה להיות עצמאיים. לאחר שבועיים חזרה חומבבה. היא באה לבדוק 

דה בעבורה גדי יעלים. המפגש היה מרגש, מלא בהתגפפויות מה שלום בתה וצ  

בינה שהיא ובנשיקות, אך לאחר יום או יומיים שוב נפרדה האם מבתה. צרויה ה

 חייבת להתחיל לדאוג לעצמה ולחיות בבדידות בממלכת הנמרים. 

כשפילון זכר מגיע לגיל שלוש עשרה הוא מתחיל להשתולל ולהציק לכולם, כדרך 

סבתא, מנהיגת העדר שהגיע הזמן להיפרד. היא הצעירים הפרועים. אז מחליטה 

הפילים חיים בעדרים של זכרים חובטת בפילון, הוא מגורש מהעדר ונשאר בודד. 

לחוד ונקבות עם גורים לחוד. הגורות נשארות בעדר והזכרים חייבים להיפרד ולעבור 

גור הפילים הקטן אינו מבין מה קורה. לאחר  לעדר הזכרים, אך התהליך אינו פשוט.

ה עליו פתאום. הוא ת  ּפְ כְ הגירוש הוא נשאר לבדו ובוכה בגלל הבדידות האיומה שנִׁ 

לעדר הזכרים  פֹוְר צ  בבדידותו לפעמים שבועות אחדים, עד שבא פיל זכר בוגר וְמ  נשאר

 הזה הוא לומד את אורחות החיים של הפילים הזכרים.  רוקים. בעדו  הַר 

ה שבחצי ב  יאֵ י, הפעימה את ליבו של כל מי שפגש בה בחופי נּוהולי, ה'דולפינה' מסינַ 

רשתה להם ללטף אותה, האדם, הִׁ האי סיני. היא השתעשעה ושחתה בקרבת בני 

סיפורים דומים  ובמיוחד התחברה  עם דייג מקומי, והוא נקשר אליה בקשר עמוק.

אירעו במקומות רבים בעולם. אך חוקרים שבדקו מדוע דולפין קושר פתאום קשרי 

לרוב הסיבה היא שבני מינו של ידידות עם בני האדם, גילו שהסיפור מורכב ועצוב. 

ותו, הוא גורש מן הלהקה מסיבות חברתיות. כיוון שדולפין חי בחברה הדולפין דחו א
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ית עליו קשה לו מאוד. המפגש עם בני ּפֵ כְ והוא גם בעל חיים אינטליגנטי, הבדידות שנִׁ 

יג במידה מסוימת את פִׁ אדם שמתייחסים אליו יפה, שוחים לידו ומלטפים אותו, מֵ 

 בדידותו.

רבים מתייחסים אל בעלי החיים כאל יצורים שפועלים מתוך יצרים )אינסטינקטים( 

בלבד, אך בימינו כבר מבינים שלחיות יש רגשות ומחשבות. הן מפחדות, נאמנות, 

 אוהבות וכואבות, וייסורי הבדידות והצער אינם נחלת האדם בלבד. 

זקוקות לאהבה, לחברה ולכן כשאנו מגדלים בעל חיים חשוב לזכור: רבות מן החיות 

 נּותֵ היֹווליחס טוב, וכליאתן בבדידות בכלוב או בחצר היא הזנחה וצער בעלי חיים. ב

 נו להיות מוסריים ולמנוע זאת מהן.תֵ בני אדם חוב  

 , בדידות136, עינייםמתוך כתב העת, מעובד 
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https://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwigqIq3sdDaAhXDXhQKHZgyCEUQjRx6BAgAEAU&url=http://astral-domination.wikia.com/wiki/File:Tigris.jpg&psig=AOvVaw2RS73F1gIluwk8pRHt5-r6&ust=1524572508387775
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II שאחריו.וענו על השאלות  ,צער בעלי חיים קראו את הטקסט 

בעלי חיים המתוארים בטקסט, וכתבו כיצד הם מתמודדים עם  שניבחרו  .5

 מצבים של בדידות.

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

שימשוך את הקוראים לקרוא את כל המאמר. השלימו את כתבו פתיח  .6

 .לפי המאמר החלקים החסרים

  –רבים מתייחסים אל בעלי החיים כאל 

___________________________________ 

  –אך בימינו כבר מבינים שַלַחיֹות יש 

 ______________________, גם הן חשות ____________ 

._______________ 

יתּוב לתמונות שלפניכם, מצאו משפט מהטקסט .7  והעתיקו אותו שישמש כִׁ

 . )לכל תמונה משפט אחד מתאים(

  

 

 

 

 

 

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________ 

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________ 

https://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjwzLu51dfaAhWEVBQKHU_WCDkQjRx6BAgAEAU&url=http://abyssthegame.info/8928/&psig=AOvVaw0VVbszB0BbUmNWad7G9heA&ust=1524822658251275
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 ? בדידות)א( איזה פועל יהיה המתאים ביותר להצטרפות למילה   .8

 העתיקו את ההשלמה המתאימה ביותר.

 המפגש של הדולפין עם בני האדם ________ את בדידותו.  

צמצם   ג.  ֵמפיג   ב.  ַמפחית   ַמחליש .א  ד.  מְּ

 )ב( לפניכם משפט מהטקסט.

ים הם אינם   (3)שורה . תכליתלמפגש חברתי שאין בו ָששִׁ

 לו. הדומההקיפו את המשפט בעל המשמעות 

 הם אינם מצפים ממפגש חברתי לעורר בהם חמלה. .1

 הם אינם מתלהבים ממפגש חברתי שאין לו מטרה. .2

 הם אינם חושבים שבמפגש חברתי יש תועלת. .3

 הם אינם שמחים למפגש חברתי שאין בו תגלית. .4

)כלומר, מניעת התעללות בבעלי חיים( הוא מושג הקורא  חייםצער בעלי  .9

 .)מתוך ויקיפדיה(להימנע מפגיעה בבעלי חיים בגלל יכולתם לחוש צער וכאב 

הסבירו כיצד מבטאת כותרת הטקסט "צער בעלי חיים", את המסר 

 העיקרי של הכותב. 

סקה האחרונה של המאמר.  היעזרו בפִׁ

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 
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 השוו בין בדידות בקרב בני אדם לבין בדידות בקרב בעלי חיים. .10

 מלאו את המשבצות הריקות בטבלה.  (א)

 

 בעלי חיים חברתיים ילדים ומתבגרים תבחינים

מקור התמיכה 

 מפני בדידות

 

 

 

 

 

 

 . הורה1

 דמות של מבוגר    –. פילה 2

 משמעותי    

 בני אדם –. דולפין 3

 . דחייה חברתית1 גורמים לבדידות

בעיות  –. אֵחרּות 2

 תקשורת

 

 

 

 

 

 

 

 

 כתבו את המסקנה העולה מן ההשוואה. (ב)

_________________________________________________

_________________________________________________ 

_________________________________________________

_________________________________________________ 
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 משימת כתיבה –פרק ב 

"גם נסיבות חברתיות יכולות להוביל לבדידות, לדוגמה, חרם בכיתה או  .11

 דחייה" )מן המאמר(. 

בכיתתכם החליטו כמה תלמידים להחרים חבר או חברה שלכם. אתם 
ליועצת על האירוע ועל התכתובות או  חנכתמתלבטים אם לדווח למ

 טסאפ, או לשתף פעולה עם "מנהיגי" החרם. אבוו

תבו מכתב ל  התלבטותה האירוע ואתתארו את יועצת ובו ת או למחנככִׁ
. בכתיבתכם והוסיפו נימוקים התומכים בההביעו את עמדתכם . שלכם

 סתמכו על הטקסטים שקראתם ועל ניסיונכם האישי. כתבו כשבע שורות.ה

 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 
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 ידע לשוני –פרק ג 

 שמות תואר (א)

פכו את הצירופים שלפניכם  .12  .לצורת הרביםהִׁ

 מדבר צחיח  ___________________

    חרם ממושך  ___________________

 לצורת היחידהפכו  .13

 מאורעות מפתיעים  ____________________

 צמתים סואנים ____________________

 משפחות מילים (ב)

ָרגהקיפו את המילים השייכות למשפחת המילים של המילה  .14 דְּ  . מִׁ

ָגה, דֹוֶגֶרת, גידור, מוגדר          גירוד, ַמדרגות, ָגֵדר, ַדרְּ

 .ֶנָחמהכתבו שתי מילים ממשפחת המילים של המילה  .15

         ________________     _______________ 

 ערך מילוני (ג)

ציינו באילו ערכים במילון אפשר למצוא את המילים המודגשות  .16

 בצירופים שלפניכם.

עֹוָלמֹוֵתיֶהן  של החיות _____________ בְּ

יָאָתן  לִׁ  בבדידות בכלוב או בחצר _____________ּוכְּ

פו ָצרְּ  __________לעדר הזכרים הרווקים ___  ֹּומְּ

 שם המספר (ד)

תבו את הספרות המודגשות שַבסוגריים ְבמילים.17  . כִׁ

 פילות התרחקו מהעדר.( ___________  3)

 צפו בשימפנזים. חוקרים( ____________  5)

 הצאצאים הגיעו לגיל בגרות.( ____________ 2)

 _________________ פרטים. (12)להקת הדולפינים מונה 


