
״דרך אמונה בחרתי...״ -  ערכת קלפים
הדרכה למנחה

לפניכם ערכת הקלפים ״דרך אמונה בחרתי...״ ובה ארבעים קלפים אשר עשויים ליצור זיקה וחיבור לחוויה אמונית אצל המשתתפים.

קלפים אלה חלקם חזותיים וחלקם מילוליים, ובהם מגוון רב של תמונות, איורים, ציורים, קטעי מקורות ופסוקים בשילוב תחומים 
שונים כגון: טבע, מדע, אסתטיקה, יהדות, ישראליות ועוד. 

פעילות עם קלפים מאפשרת למשתתפים היפתחות והתבוננות פנימית גם אל מקומות בלתי מודעים, וכן הרחבה ושיום משמעויות, 
רגשות ותובנות.



קיימות שתי דרכים עיקריות לעבודה עם קלפים, האחת- בחירה והשנייה- שליפה, כאשר העיקרון המנחה לבחירת השיטה הינו מידת 
הפתיחות של הקבוצה וההיכרות עמם. ככל שמימד הבחירה חזק יותר רמת ההתבוננות הפנימית והחשיפה עשויה להיות גבוהה יותר. 



שלב א׳ - הקלף והרובד המטפורי                                                                                  

רצוי להתחיל בשאילת שאלות לגבי הקלף עצמו וכן שאלות שנוגעות לרובד המטפורי: מה המשתתף מזהה בקלף, מה ״דיבר״ אליו, 
מה היה משנה בו (אם בכלל), איזה כותרת היה נותן לו וכד׳. כמובן שאין צורך לשאול כל אחד כל כך הרבה שאלות, אבל חשוב 
שיהיה מצבור שאלות מראש, שמתוכם בוחר המנחה כל פעם שאלה או שתיים אחרות לכל משתתף.                                                        

שלב ב׳ – הפן האמוני                                                                                                            

כדאי להמשיך ולאתגר בשאלות אודות החיבור בין מה שעולה מן הקלף לבין נושא אמונה. 
–  שאלות מפורטות לפעילות זו מופיעות בחוברת ״חלונות לאמונה״, הפעלה מס׳ 4, עמוד 24.

בהצלחה
צוות תכנים ותוכניות לימוד, יחידת החמ״ד, מנהל חברה ונוער

המאור הגדול21"אור ביער" – ציור, חגי עמנואל1

”הריקודים לפני הקב“ה תפילות הם“ (הבעש“ט)22"בשעה שיתבונן אדם" (הרמב"ם)2

תפילת מנחה על צוק בטנזניה - אליסף שוויקה23שופר3

סידור24שער הכניסה לאושויץ4

מדברי אחות בחדר לידה. איור: עינת רוזנבלום25פרחי אמנון ותמר5

”התקווה“ וסמל המדינה 26הכותל המערבי6

תפילין27"שלכת" – ציור, חגי עמנואל7

נוף עמק החולה28הטבלה המחזורית8

מצדה29טווס9

”מה רבו מעשיך ה‘...“ (ישעיהו מ,כו-כח)30יונק דבש – צילום, דוד שטיין10

”...פוקח עיוורים“ (ברכות השחר)31ים השיבולים11

ברכת הגומל32מערת המכפלה12

”אנא בכוח...“ - פיוט33פריחת השיטה13

”בשעה שיתבונן האדם...“ (הרמב“ם, הלכות יסודי התורה ב‘, ב‘)34דגל ישראל14

”מודה אני לפניך...“35שושנת מים15

ֶנֶבל36קרחונים באנטרקטיקה16

”מבשרי אחזה אלוה“ (חזו“א, אמונה וביטחון)37קשת17

אדריכלות, מגדלי עזריאלי, ת“א38על נסיך - ים18

בה“ד 1, מצפה רמון, סיום קורס קצינים39גביע קידוש – ברכת "שהחיינו..."19

יעלים בעין גדי40מילים מתוך "יש לי חג" נעמי שמר; איור: נחמה פרנקל20 

רשימת הקלפים

משרד החינוך
מינהל חברה ונוער 


