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לקיחת אחריות   ''לקיחת אחריות והתנכרות לה''.בפרוייקט זה בחרתי לעסוק בנושא 

מבחינתי היא להודות ולהבין שעשית מעשה כלשהו, ולקבל את התוצאות המגיעות לך  

אחריות מבחינתי היא לנסות ולדחות לגמרי את  ל בעקבות הדבר שעשית. התנכרות 

  .התוצאות שאתה צריך לקבל

  ''עץ הדעת'' הם  להסיפורים אשר יש בהם מקרים של לקיחת אחריות והתנכרות 

 ". ''מגילת רות-, ו)בראשית ג'(

ְך, ֶאל ְמתֵּ נֵּה ָשָבה ְיבִּ ֹּאֶמר, הִּ ַשק ָעְרָפה ַלֲחמֹוָתּה, ְורּות ָדְבָקה ָבּה. טו ַות - ַעָמּה, ְוֶאל-ַותִּ

ְך. טז ְמתֵּ י ְיבִּ י, ַאֲחרֵּ ֹּאֶמר רּות ַאל ֱאֹלֶהיָה; שּובִּ י-ַות ְפְגעִּ י  -תִּ ְך: כִּ ַאֲחָריִּ ְך ָלשּוב מֵּ י, ְלָעְזבֵּ בִּ

ין- ֶאל י ָאלִּ ינִּ ְך, ּוַבֲאֶשר ָתלִּ לֵּ י אֵּ ְלכִּ י  --ֲאֶשר תֵּ ְך ֱאֹלָהי. יז ַבֲאֶשר ָתמּותִּ אֹלַהיִּ י, וֵּ ְך ַעמִּ ַעמֵּ

יף י, ְוכֹּה יֹוסִּ ר; כֹּה ַיֲעֶשה ְיהָוה לִּ ְך."  --ָאמּות, ְוָשם ֶאָקבֵּ ינֵּ י ּובֵּ ינִּ יד בֵּ י ַהָמֶות, ַיְפרִּ כִּ

  )מגילת רות, פרק א'(

שכבר לא איתן   ,מחלון וכיליון בניהאלמנות   –  במגילת רות, נעמי אמרה לערפה ורות

ושהן צריכות  , ואומרת לעורפה ורותליהודה חזוררוצה ל   נעמי .ללכת ממנה - יותר

בניגוד לעפרה   ת עם נעמי,ות נשאר . רטעם שיבואו איתהלמצוא בעלים חדשים ואין 

. רות לקחה אחריות על עצמה ועל נעמי וערפה לא. המעשה שעשתה רות  ממנה  שהלכה

מכיוון שהיא נשארה גם אחרי מות בעלה עם אמו. בניגוד   לדעתי, ייצג לקיחת אחריותמ

 לערפה שבחרה ללכת.  

זים לנו על מאפייני הדמויות: מחלון שי שם, שמרמ רבקטע זה אנו נחשפים למספר מד

מגיע מהמילה ''עורף'' כי ש   ,השם ערפהשמות הבנים, אשר מתו בטרם עת, ו  -ןוכיליו

  ה לארצה.ף, הסתובבה וחזר עור רות ונעמיהיא הפנתה ל

לפי דעתי, ערפה לא לקחה אחריות כי היא רצתה לחיות חיים קלים יותר, עם בעל חדש  

חשבה לעצמה שכפי שהיא התחתנה עם בעלה,  כנראה  וילדים חדשים. רות לעומת זאת, 

מצד אחד, ערפה לא    ו. כך היא בעצם ''התחתנה'' גם עם כל משפחתו, ובמקרה זה, אמ

רות אך מצד שני, לערפה מגיע גם לחיות חיים טובים. אני  הראתה סולידריות עם נעמי ו

  .לא חושב שאוכל לשפוט אם המעשה שעשתה היה בסדר

י ְיהוָ  ְפנֵּ ְשתֹו מִּ ָאָדם ְואִּ א ָהָֽ ְתַחבֵּ ְך ַבָגן ְלרּוַח ַהיֹום ַויִּ ְתַהלֵּ ים מִּ ְשְמעּו ֶאת־קֹול ְיהָוה ֱאֹלהִּ ַֽיִּ ה  ַוָֽ

ַֽן׃  ץ ַהָגָֽ ים ְבתֹוְך עֵּ ֹּאֶמר ֶאת־ ֱאֹלהִּ ֹּאֶמר לֹו ַאֶיָָֽכה׃ י ַוי ָאָדם ַוי ים ֶאל־ָהָֽ ְקָרא ְיהָוה ֱאֹלהִּ ט ַויִּ

ירֹּם ָאָתה   י עֵּ יד ְלָך כִּ גִּ י הִּ ֹּאֶמר מִּ א׃ יא ַוי ָֽ ָחבֵּ ָֽ י ָואֵּ ירֹּם ָאנֹּכִּ י־עֵּ ָֽ יָרא כִּ אִּ י ַבָגן ָוָֽ ְלָך ָשַמְעתִּ קָֹּֽ

מֶ  י ֲאָכל־מִּ ְלתִּ יָך ְלבִּ יתִּ ּוִּ ץ ֲאֶשר צִּ ן־ָהעֵּ ְלָת׃ )בראשית, פרק ג'(ֲהמִּ   נּו ָאָכָֽ

  .למה הם אכלו מהפריאותם כאשר אדם וחווה אכלו מפרי עץ הדעת, ה' שאל 
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אמרו שהם אכלו מהפרי באשמת מישהו אחר.  , גם אדם וגם חווה, כאשר ה' פנה אליהם

אדם האשים את חווה ובנוסף, חווה האשימה את הנחש. לפי דעתי אדם וחווה התנכרו  

ה' היה נותן להם במידה  - אכילת פרי עץ הדעת כי הם פחדו מהעונש ש   לגבי  םאחריותל

  .והם היו מודים

ָמדִּ  ָשה ֲאֶשר ָנַתָתה עִּ אִּ ָאָדם ָהָֽ ֹּאֶמר ָהָֽ ֹּאֶמר ְיהָוה  יב ַוי ל׃ יג ַוי ָֽ אֹּכֵּ ץ ָוָֽ ן־ָהעֵּ וא ָנְָֽתָנה־לי מִּ י הִּ

ל׃ )בראשית, פרק ג'( ָֽ אֹּכֵּ י ָוָֽ יַאנִּ שִּ ָשה ַהָנָחש הִּ אִּ ֹּאֶמר ָהָֽ ית ַות ֹּאת ָעשִּ ָשה ַמה־ז אִּ ים ָלָֽ   ֱאֹלהִּ

  מכיוון שהוא מעניק חכמה לאיש אשר יאכל מפרותיו. מילה  כךעץ הדעת'' נקרא "

למילה ''דעת'' יכולה להיות ''השכלה'' או ''למידה''. מבחינתי, אדם בעל דעת  מקבילה 

רעים, אך כאשר הוא לא ימנע מהם הוא כנראה    מעשיםינסה כמה שיותר להימנע מ

כי יבין שזהו הדבר הנכון לעשות. לאדם ולחווה לא הייתה שום דעת,   ,ייקח אחריות

למה הם אכלו מהפרי. בשלב זה כבר  לאחר מכן, ה' שאל אותם  .ולכן הם אכלו מהפרי

ה' ציפה מהם לקחת  - הייתה להם דעת והם עדיין לא לקחו אחריות. אני חושב, ש

כאשר הם ניסו להתחמק ממנה, ה' הבין שהם צריכים  ו ,אחריות על המעשה שהם עשו

לקבל עונש. לפי דעתי, הם קיבלו את העונש המתאים, למה? גם כשהייתה להם דעת  

 . בסיטואציה, הם בכל זאת ניסו להתחמק מהאחריות המוטלת עליהםומושג מה קורה 

ני חושב שישנם מצבים אשר בהם אנשים צריכים לקחת אחריות על מעשיהם. אנשים  א

לא תמיד נוטלים על עצמם את האחריות שהם צריכים לקחת. אני לדוגמה צריך לקחת  

, אך אני לא עושה  אחריות על העבודות שלי בבמ''ע. כאשר יש לי עבודה שאני עושה

אותה בצורה מספקת, אני מבין כי התוצאות יהיו שהציון שלי יפגע. ברוב המקרים, אני  

מבצע את האחריות שלי ואני מנסה לסיים את הפרוייקטים שלי בצורה ראויה וטובה.  

לעומת זאת, ישנם מקרים שבהם אני מנסה ''לברוח'' מן האחריות שלי ולא מסיים את  

אני לא מסיים את העבודה שלי כמו שצריך, אני מבין כי שהנכונה. כהפרוייקט בצורה 

 ולא לכעוס על הציון החלקי שאני מקבל.   , אני צריך לקחת אחריות על מה שלא סיימתי

היו מקרים שבהם לא לקחתי אחריות על עצמי. במהלך כיתה י''א, במשך כל השנה  

ללמוד. הייתי בורח   כי היה לי קשה מדי , כמעט ולא ניסיתי ללמוד מתימטיקה

עם בגרות  את התיכון אני רוצה לסיים ש כאשר הבנתי  בלא  .מהשיעורים כל הזמן

במהלך החודש האחרון ללימודים, בשביל לעבור   מלאה, השקעתי את מירב מאמציי

 את המבחן עם ציון עובר. 

לפי דעתי, חשוב להיות אחראי מכיוון שאם אף אחד לא ייקח אחריות על מעשיו, 

 המון רעיונות, פרוייקטים ועבודות לא היו מתבצעות.  לא תתפקד כראוי. החברה 

במגילת רות, נעמי אמרה לערפה ולרות לעזוב אותה בשביל שהן ילכו למצוא לעצמן  

בעלים חדשים. ערפה עזבה, אך רות לקחה על עצמה את האחריות המוטלת עליה  
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להשאיר את חמותה  לא   -ונשארה עם נעמי. היא הבינה מה הייתה האחריות שלה 

מאחור. בסיפור עץ הדעת, לאדם וחווה היה אסור לטעום מפרי עץ הדעת. אומנם, לא  

לאדם ולא לחווה הייתה דעת, ולכן הם בכל זאת טעמו מהפרי וקיבלו ידע ודעת. כאשר  

ה' הגיע אליהם ושאל אותם למה הם אכלו מהפרי, הם ניסו להתחמק כמה שאפשר.  

טלו על עצמם את האחריות  יחון אותם, לראות מה הם יעשו: יאני מאמין כי ה' ניסה לב 

שהם צריכים לקחת או לא. אני מזדהה עם מה שרות עשתה. היא לקחה אחריות 

ובזכות האחריות שהיא לקחה היא גם מצאה לעצמה בעל חדש. לעומת זאת, אינני  

מזדהה עם מה שאדם וחווה עשו, הם ניסו כמה שיותר לברוח מן האחריות שהם  

 ריכים לקבל.   צ

אני מנסה להיות אדם אחראי בחיי, אני לוקח חלק כמדריך בקבוצה של נערים אשר  

תפקידם הוא לעזור להפיג את הבדידות אצל זקנים בתקופת הקורונה. יום אחד, כמה  

חברים לקבוצה לא התקשרו להודיע לזקנים על הפעילות השבועית שלנו, אז קמתי, 

 לזקנים להודיע להם על הפעילות.  בעצמי  לקחתי אחריות והתחלתי להתקשר

לסיכום, אני מאמין כי כל אחד צריך לקחת אחריות על מעשיו, כך הוא עושה את הדבר  

 הנכון וגם יוכל להפיק מכך רק תוצאות טובות. 

בתהליך החשיבה על התוצר הויזואלי של הפוסטר, חשבתי על כל מיני דימויים 

 שמייצגים עבורי אחריות:

 ת אחראי שהחברה תתפקד. אם אף אחד לא היה נוטל על עצמו אחריות,  חשוב להיו

 

כי אחריות מובילה אותנו  - , חץ של קדמהשנושא את העולם על כתפיו -אטלס 

   .הוא הוביל את עם ישראל במדברש  , משה מהתנ''ךלהתקדמות של החברה

, 1942שבמכיוון בחרתי בסופו של דבר להתמקד ביאנוש קורצ'אק. בחרתי זאת  

לקורצ'אק הם   הנאצים הגיעו לבית היתומים שלו ודרשו שחניכיו ילכו למחנה השמדה.

, בכל זאת הלך  השמדהלבד לת חניכיו יאנוש, במקום לשלוח א  נתנו הזמדנות לחיות. 

אחריות כי הוא בחר  קורצ'אק הוא סמל ל מבחינתי    איתם יד ביד יחד אל המחנה.

. בחרתי להוסיף ציטוט ממגילת  מחנה טרבלינקהלהיות עם חניכיו תמיד, גם בדרכם ל

יאנוש בחר לקשור את גורלו  , כך ות בחרה לקשור את גורלה בגורל נעמירכי כפי שרות, 

 .בגורל חניכיו


