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 ובחרת בחיים ובטוב .6

 מתבוננים ובונים

 שכבה צעירה 

 

 הרציונאל

המטרה העיקרית של ת לנו בתהליך התשובה היא היכולת לבחור בטוב. ואחת המידות שעוזר

טוב. בראשית השיעור נזכיר ונגדיר כי בעולמנו יש  שיעור זה היא להרגיל את התלמידים לבחור בַּ

בהם התלמידים יתלבטו בין הטוב ש קרים מחיי הכיתהנתנסה בארבעה מ ךובהמש ,טוב ויש רע

 לבחור טוב. יצטרכולרע ו

 

 המטרות

 טוב ויש רע.יש בעולם בינו כי התלמידים י 

 ן טוב לרע.יהתלמידים ידעו להבחין ב 

   תרגלו את הבחירה בטוב.התלמידים יתנסו וי 

 

 מבנה השיעור

 (קבוצות +ת יחידני)עבודה  כרטיס טוב וכרטיס רע: 'שלב א 

 '(מליאה)רע למיון הכרטיסים לטוב ו: שלב ב 

  (עבודה יחידנית)שלב ג': בחירה בטוב למרות הפיתויים 

 

 ההכנות הנדרשות

 (.1נספח ) המילים יש לצלם ולגזור את כרטיסי   

  ( כמספר תלמידי הכיתה.2נספח )יש לצלם את דף הפעילות 

 להכין בובת תיאטרון.  אפשר: המלצה 

 

 מהלך השיעור

 קבוצות(+ )עבודה יחידנית  רטיס טוב וכרטיס רעכ: 'שלב א

  (.1נספח ) את אחד מכרטיסי המיליםנחלק לכל תלמיד 

 תםקבוצות על פי תוכן הכרטיס ולתת שם לקבוצשתי נבקש מהתלמידים להתאגד ל. 

 

 )מליאה(רע לשלב ב': מיון הכרטיסים לטוב ו

 נאסוף מהתלמידים את הכרטיסים.  

 בהם בשלב א נוסיף כרטיסים שלא השתמשנו.'  

  את הכרטיסים לשתי קבוצות: קבוצת טוב וקבוצת רע. במליאה נמיין 
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  נסביר כי אנו רוצים ומשתדלים ללכת בדרך הנכונה ואם צריך אז לתקן את הטעויות. לכן

ּיֹום ֶאת" -אנו חייבים לדעת מה נכון וטוב לעשות  ָפֶניָך הַּ י ל  תִּ ֵאה ָנתַּ ֶאת ר  ים ו  ּיִּ חַּ ּטֹוב הַּ ..." הַּ

 )דברים ל', ט"ו(. כשיודעים לבחור בטוב ממילא יודעים להתרחק מהרע או לתקן אותו. 

 

 )עבודה יחידנית(שלב ג': בחירה בטוב למרות הפיתויים 

  (.2נספח )נחלק לכל תלמיד את דף הפעילות  

 יומיים שכולנו נפגשים בהם. בכל מקרה יש -נסביר כי בדף הפעילות נתרגל מקרים יום

בטוב או חלילה להתפתות לרע. על כל אחד מהתלמידים לקרוא את שתי אפשרות לבחור 

   האפשרויות ולבחור בטוב.

  (אפשר להיעזר בבובת תיאטרון)את המקרה הראשון נספר  . 

 את שאיר אותה גלויהלהות הטובה יותר מבין השתיים וור באפשרבחלכל תלמיד נבקש מ .

 הדף.  קיפול האפשרות השנייה )הרעה( הוא מכסה באמצעות

 אפשר גם במליאה( נבקש מכל זוג להסביר אחד לשני מדוע הבחירה בטוב עדיפה(.  

 ונעבוד בצורה דומה נעבור למקרה השני השלישי. 

 מקרה הרביעינעבור ל. 

  נסביר לתלמידים כי הפעם האפשרויות אינן רשומות בדף הפעילות, ועליהם לחשוב על

 צות הפנויות."את החיים ואת הטוב" ולכתוב זאת באחת מהמשב

 4במקרה הטובה את האפשרות  ניתן זמן לכתוב. 

 קיפול  את המשבצת שממול באמצעותולכסות  ננחה להשאיר את המשבצת הטובה גלויה

 הדף. 

   .נשמע את ההצעות השונות שהתלמידים העלו למקרה הרביעי 

 

 המקרים

 מקרה ראשון .1

נה השופטים לא שמו לב כי ספרי על הלכות חנוכה. בתשובתי האחרו-השתתפתי בחידון בית

 במקום הראשון.  זכיתיהחסרתי פרט מסוים. 

 

. אפילו שהזכייה אינה הוגנת אקבל את החלטת השופטים, הם הקובעים ואני זכיתי במקום א

 הראשון.

 .ויכריעו בהחלטתם שוב ופני השופטים כי תשובתי אינה מלאה והם ידונב. אציין ב

 

 מקרה שני .2

הכדור החדש שלו, והבטחתי לשמור על הכדור היטב. כשחזרתי לשיעור  בהפסקה נועם נתן לי את

שכחתי מהבטחתי והנחתי את הכדור על השולחן. הכדור התגלגל והמורה החרימה אותו והניחה 

 אותו בארון. בסיום הלימודים נועם ניגש אליי וביקש שאטפל בעניין.
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 .אוציא אותו מהארון כשהמורה לא תראה לכןני חייב להחזיר את הכדור לנועם, א. א

 עם במשהו חלופי עד שהמורה תחזיר את הכדור.וב. אנסה לפצות את נ

 

 מקרה שלישי .3

דאי אצליח וכשיצאתי בבוקר מהבית לבית הספר אמר לי שבו .אבא למד איתי למבחן שעות רבות

נים לאכזב את והוא יהיה מאוד גאה בי. בשעת המבחן התקשיתי מאוד, אך לא רציתי בשום פ

 .אאב

 

 אנסה להיעזר בשכני לשולחן, ודאי הוא יסייע לי. .א

 אעשה כמיטב יכולתי, חשובה לי האמת ולא הציון. .ב

 

  מקרה רביעי .4

 בשיעור אמנות כאבה לי הבטן והמורה הרשתה לי לנוח במקום.

במהלך השיעור התלמידים הכינו מחזיק מפתחות והמורה נתנה לכל תלמיד עשר מדבקות 

 .זוהרות

והמדבקות נשארו על שולחנה. קול פנימי בתוכי אמר לי  בסיום השיעור המורה יצאה להפסקה

 שבטח למורה לא יהיה אכפת אם אקח כמה מדבקות ואכין את מחזיק המפתחות בבית.

 מה אעשה?

 א. _____________________________________________________________

 ___________________________________ ב. __________________________
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    : כרטיסי מילים1ספח נ

 גרפיקה: איור סתמי

 ּתֹוָרה ֵחְטא

 ִמְצוֹות ֲעֵבָרה

 ִמּדֹות טֹובֹות ָעוֹון

 'ִקּדּוׁש ה ִבָזיֹון

 ָחְכָמה ֵיֶצר ָהַרע

 'ִיְרַאת ה ָמֲחָלה

 ָאֲהָבה ַעז ָפִנים

 טֹובֵיֶצר  ֶפַגע

 ָׁשלֹום ַמֵגָפה

 ְׁשֵלמּות ָלׁשֹון ָהַרע

 ָטֳהָרה ַמְלִׁשינּות

 ְקֻדָשה ִשְנָאה

 ְּתִפָלה ֵעדּות ֶׁשֶקר

 ֶחֶסד ִקְנָאה

 ַרֲחִמים 'ִחלּול ה

 ֶעְזָרה ַלזּוַלת ִמְלָחָמה

 ְצָדָקה ֲהָצָקה

 ְּתׁשּוָבה ַהֲעָלָבה
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 ַּדף ְפִעילּות :2 נספח

 (ַהְקֵפד ְלַבֵצַע ֶאת ַההֹוָראֹות ַעל ִפי ַהֵסֶדר)ָראֹות ַלַּתְלִמיד ְלֲהָכַנת ַּדף ַהְפִעילּות: הֹו

ו  .1 קַּ ֵפל ָהחּוָצה ֵהיָכן ֶשהַּ ָכתּוב ֵיָרֶאה. ַהָיֹרקקַּ  , ָכְך ֶשהַּ

ֵני חֶ  .2 ֵבר ֶאת ש  חַּ ָכְך ל  י ּוב  ימִּ נִּ פ  ד הַּ צַּ ט ֶדֶבק בַּ עַּ ֹרחַּ מ  מ  ָשר לִּ ָלה.ֶאפ  ב  ּטַּ ֵקי הַּ  ל 

ים  .3 ֻסָמנִּ מ  קֹומֹות הַּ מ  ֹזר בַּ  .  ְבָאֹדםג 

ים  .4 ֻסָמנִּ מ  ים הַּ ּוִּ קַּ קֹום הַּ מ  ֵחֶלק מִּ יָמה ב  נִּ ֶפל פ  קַּ ֶיה ָעֶליָך ל  ה  ילּות יִּ עִּ פ  ֲהָלְך הַּ מַּ  . ְבָכֹחלב 

ָלָחה! צ  הַּ  ב 

 

 

 זו לא הטבלה הנכונה יש להחליף את הטבלה!!
 

                 

 

ת  ָלטַּ ח  ֵבל ֶאת הַּ ֲאקַּ

ים, ֵהם  טִּ ּׁשֹופ  הַּ

י  יתִּ י ָזכִּ ֲאנִּ ים וַּ עִּ קֹוב  הַּ

אשֹון. ָמקֹום ָהרִּ  בַּ

איור של שופט 

 מעניק פרס

ים  טִּ ּׁשֹופ  ֵני הַּ פ  ֵּין בִּ ֲאצַּ

י ֵאיָנּה  שּוָבתִּ י ת  כִּ

יעּו  רִּ כ  ֵהם יַּ ֵלָאה, ו  מ 

ָלָטָתם. ח  הַּ  ב 

 

 

ם  צֹות ֶאת ֹנעַּ פַּ ֶסה ל  ֲאנַּ

מַּ  ד ב  י עַּ ֶּׁשהּו ֲחּלּופִּ

יר ֶאת  ֲחזִּ מֹוָרה תַּ ֶשהַּ

דּור. כַּ  הַּ

 

 כדור ׁשל איּור

יר ֶאת  ֲחזִּ הַּ ָּיב ל  י חַּ ֲאנִּ

ָלֵכן  ם, ו  ֹנעַּ דּור לַּ כַּ הַּ

יא אֹותֹו ֵמָהָארֹון  אֹוצִּ

ֶאה. ר  ה לֹא תִּ מֹורַּ ֶשהַּ  כ 

 

 

י,  תִּ ָכל  ֵמיָטב י  י כ  יתִּ ָעשִּ

לֹא  י ָהֱאֶמת ו  ֲחשּוָבה לִּ

צִּ   ּיּון.הַּ

איור של תלמיד 

 עושה מבחן

י  ֵכנִּ ש  ֵהָעֵזר בִּ ֶסה ל  ֲאנַּ

אי  דַּ ָחן, הּוא וַּ ֻּׁשל  לַּ

י. ּיַּע לִּ סַּ  י 
 

  

 

  

 

 

 


