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 שיכולים לתקןתאמין  – 3הפעלה 

 אדם לקונובין  –ד של חופש "חמ

 

 הרציונאל

או שמא נמצא דבר זה מעבר לשלטון האדם והוא צריך לקבל את  ,האם אדם יכול לשנות את אופיו

האם ביכולתנו  לסגפן?נהנתן ה לאמיץ? פחדןה? הפוך למהירטי יכול לא   האם ילד ?עצמו כמו שהוא

 ? ולשנות את מזגנו ואת ההתנהגויות הנגזרות ממנ

י "ְרֵאה ים ֶאת ַהּיֹום ְלָפֶניָך ָנַתת  ים"  ָהָרע... ּוָבַחְרָת  ְוֶאת ַהָמֶות ְוֶאת ַהּטֹוב ְוֶאת ַהַחּי  דברים ל' ט"ו, )ַבַחּי 

  (.י"ט

יְך ְמֻצלֹות "...ְוַתְשל   (.י"ט ,מיכה ז')ַחּטֹּאוָתם"  ָכל ָים ב 

ל לבחור להשתפר ולהיות טוב יותר. ביחידה זו נשליך מסוגהאדם יכול לבחור בטוב. כל אדם וילד 

 ונאמץ תקוות ומשאלות לשנה הבאה.  ותלמיד למצולות ים את ההתנהגויות השליליות של כל תלמיד

וצריך  אפשרליך את הרע ולבחור בטוב. להש אפשרלתקן!  אפשרהמסר העיקרי ביחידה זו הוא כי 

נשמה טהורה שנתת בי". שמה של היחידה הוא "תאמין שיכולים  ,לבטא את התפילה "אלוהי

כך הוא גם יכול  ,ר' נחמן מברסלב מלמד אותנו שכשם שאדם יכול לקלקל, לחטוא ולהזיק .לתקן"

היא טבעית יותר ממגמת  זו ולומר שתנועת התיקון והתשובהלתקן את מעשיו. ניתן לחדד הבנה 

 שהרי נשמת האדם טהורה וזכה. ,הקלקול

 

 המטרות

  התלמידים ילמדו באופן חוויתי על אפשרות ההתנקות ממעשים שליליים ועל ההזדמנות

 של פתיחת דף חדש. 

 .התלמידים יכירו בכך שאפשר להתנתק מהרע ולפתוח דף חדש 

  שנתת בי טהורה היא"התלמידים ילמדו על משמעות התפילה "אלוקי נשמה. 

 

 מבנה השיעור

  "(יתיחידנעבודה )פתיחה: השיר "סליחה 

  :'(מליאה)ן אפשרות לתקשלב א 

  (תיחידניעבודה )רוצה לאמץ  שהייתישלב ב': התנהגויות 

  :(מליאה) אלוהי נשמהסיכום 

 

 ההכנות הנדרשות

 כמספר התלמידים.( 1נספח )את השיר "סליחה" מאת יעקב סתר  םלציש ל 

  להביא לכיתה צבעים, עפרונות צבעוניים, דפים ופתקים קטנים.יש 

 .יש להביא לכיתה דלי מלא במים 

 .יש להביא אמצעי השמעה וקובץ מוסיקלי של מנגינות נעימות ושקטות 
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 די הכיתה. מילתכמספר  (2נספח ) יש לצלם דמויות של בנים או בנות 

 ( כמספר מחצית 3)נספח  יש לצלם על נייר הדבקה את ההתנהגויות שברצוננו לאמץ

 מתלמידי הכיתה ולגזור כל משפט בנפרד. אם נרצה אפשר לכתוב התנהגויות נוספות.

  נספח )תנהגויות הכתובות אחת מההמעטפות ולהדביק על כל אחת מהן את  15יש להביא

3 .) 

  למעטפות בהתאמה. 3יש להכניס את המשפטים הגזורים שעל גבי המדבקות של נספח 

 מספר התלמידים. כ (4נספח ) מדבקת "נשמה טהורה" יש לצלם את 

 

 מהלך השיעור

 )עבודה יחידנית(השיר "סליחה"  פתיחה:

  ונקריא אותו (1נספח ) את השיר "סליחה" תלמידנחלק לכל. 

  .נשאל את התלמידים איזה תחושות עולות בהם בעקבות השיר 

 

 )מליאה(האפשרות לתקן שלב א': 

  לא טובים.  ומעשיםדיבורים מחשבות, לכל אחד מאיתנו, לקטנים ולגדולים יש נסביר כי

לכעוס ולצפצף לרכב שלפניו. לכולם יש מעשים  למשל, אדם מבוגר יכול להתעצבן בכבישגם 

לשתף את  )אפשר אותם ומעשים טובים שכדאי לאמץ ימנע מהםלא טובים שכדאי לה

 (.התלמידים במעשה שדורש תיקון אצלנו

 לשאלות דיון: הצעות

o  ?האם אפשר להתנתק ממעשה לא טוב 

o  או ילד שמרביץ יכולים להפסיק לעשות זאת?האם ילדה שמעליבה את חברותיה 

o לעשות זאת האם מבוגר שרגיל לגנוב יכול להפסיק? 

o ?למי יותר קל להשתנות לדעתכם, לילד או למבוגר? מדוע 

  ולכאן.נפתח את הדיון ונבקש לשמוע דעות מנומקות לכאן 

 הדיון: את סכםנ 

התורה מלמדת אותנו שכל אדם יכול בכל עת לתקן את מעשיו. ילד פחדן יכול להיות גיבור, ילדה 

 .'ועצלנית יכולה להיות חרוצה. ילד שלא עוזר בבית יכול להחליט לעזור להורים ולאחים וכ

טובים הוא  אך הזמן הטוב ביותר "להיפטר" מההרגלים הלא כל השנה, אדם יכול לשפר את מעשיו

 חודש אלול. 

 ו דלי מלא מים. ננציב על שולחנ 

  :בו זורקים את המעשים הרעים למים? נספר שמי יודע איזה מנהג מיוחד יש לנו, נשאל

 בראש השנה. הנהוגלתלמידים בקצרה על מנהג ה"תשליך" 

  .נחלק לכל אחד מן התלמידים דף חלק 

 על הדף לכתובכל תלמיד ש מנבק: 

o לא טוב שהוא עשה או הרגל לא טוב שהוא רוצה להשליך  מעשה 



 ו"ד של חופש תשע"ה, חמ"בע
 סימן תרבות ואמנותב

 וליצירתו לעמו ,נתוובין אדם לאמ
 
 

 3 

o הזה או את המעשה מדוע הוא רוצה להשליך את ההרגל 

o  לשנות את ההרגל הזה להרגל חיובי אפשרכיצד 

  זוהי עבודה אישית.  הדפים,נציין בפני התלמידים שאיש לא יקרא את 

 זרוק את ללשולחן המורה ו תשלגהדף לעיגול קטנטן,  קפל אתנבקש עם סיום הכתיבה ל

 הפתק המקופל לתוך המים שבדלי. 

 בזמן הכתיבה. שמיע בכיתה מוסיקה נעימהנ 

 

 )עבודה יחידנית(רוצה לאמץ  התנהגויות שהייתישלב ב': 

 (.2נספח )כל תלמיד דמות של ילד/ה נחלק ל 

 שלה.השם הפרטי שלו / ב על הדמות את נבקש מכל אחד לכתו 

 שלוש קירות הבין המעטפות התלויות על  ננחה את התלמידים להסתובב בכיתה ולחפש

 ות שבחרשולף מתוך המעטפ שהם רוצים לאמץ לעצמם. כל תלמיד ותות טובויהתנהג

ומדביק אותה על הדמות  (על המדבקות כתוב המעשה שמצוין על המעטפה)מדבקה אחת 

 יש להדביק ליד הפה. - שלו במקום הנכון. למשל: "לדבר בנימוס"

 אותה ו, במיוחדלאמץ רוצה  נבקש לשוב למקומות ולחשוב על התנהגות אחת שכל אחד היה

 . באופן בולט לקשט אותה

  על גב הדמות דרכים לאימוץ התנהגות זו.נרשום 

 

 )מליאה( סיכום:  אלוהי נשמה

  נספח )"נשמה טהורה"  כתובעליה שנעבור בין התלמידים ונדביק לכל אחד מדבקה נוספת

4.) 

 להיפרדהוא ישמח מאילו התנהגויות  לחשוב תלמידכל נבקש מ.  

  :ואיננו עוד. כך גם ביכולתכם לתוך הדלי נרטב כליל כל מה שזרקתם נאמר לתלמידים

להעלים את כל ההתנהגויות השליליות ולבחור בכל הטוב שהדבקתם על הדמות שלכם. כל 

טהורה. לכולכם יש לב טוב שרוצה שתעשו מעשים  / היא נשמה אחד ואחת מכם הוא

ובעזרת ה' תצליחו לקיים את משאלותיכם וכל המדבקות שהדבקתם יהפכו  ,טובים

 ממש.של למציאות 

כולכם טובים ויכולים להחליט לעשות טוב ולהצליח בכך. אנו בטוחים בכך שכולנו טובים ואומרים 

ה , אתה נפחתהאתה יצרת האתה בראת ורה היאזאת בכל בוקר בתפילת "אלוקי נשמה שנתת בי טה

 ."בי
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  סליחה :: השיר1נספח 

 ה / יעקב סתריחָ ל  ְס 

 

ים ַהּׁשֹוֵמַע ֶאת ָכל ָהעֹוָלם  ֱאֹלק 

ְמָך י פֹּה קֹוֵרא ְבש   ֶזה ֲאנ 

 ֲעֵשה ָנא טֹוָבה ּוְמסֹור ְלֻכָלם

יָחה. י ְמַבֵקש ְסל   ֶשֲאנ 

יָחה ֵמַאָבא ָמא ּוְסל  יָחה ֵמא   ְסל 

 ַעל ָכל ַצַער ּוַמְכאֹוב,

יַח ֶשְלַהָבא  י ַמְבט   ֲאנ 

יד ַרק ֶיֶלד טֹוב!  ֶאְהֶיה ָתמ 

 

יָלן י א  יָחה ֲאַבֵקש ֵמָאח   ּוְסל 

יבֹות ְוַעל ַהַמכֹות,  ַעל ַהְמר 

ְצַטֵער ַעל י ֶבֱאֶמת מ   ֻכָלן ֲאנ 

לּו ֶשֵחֶלק ָהיּו ֻמְצָדקֹות)  (ֲאפ 

י ים ֶשָקַטְפת  ָכל ַהְפָרח  יָחה מ   ְסל 

ָנה, י ַבג  ְפרַֹּח ֶאְצל   ְוֶשָּיְכלּו עֹוד ל 

י יָחה ֵמַהְנָמָלה ַהְקַטָנה ֶשָמַעְכת   ְסל 

י ַכָּוָנה  ַבֶדֶרְך ַהַבְיָתה ְבל 

 

י  יָחה ְלָכל מ  י ֵשמֹותְסל   ֶשָקָראת 

י ָלשֹון, י ֶשַפַעם הֹוֵצאת   ּוְלָכל מ 

י ְלרּות ַבַצמֹות ם ָמַשְכת  יָחה א   ְסל 

אשֹון.) י ר  ית  ֹּא ָהי  י ל  (ַלְמרֹות ֶשֲאנ 

ֻכָלם ֻכָלם מ  יָחה ֲאַבֵקש מ   ְסל 

ָלה ְיָשָרה ּוְפשּוָטה,  ְבמ 

 ָהעֹוָלםְוַאָתה ַהּׁשֹוֵמַע ֶאת ָכל 

ְסַלח ְלֻכָלם ַגם ַאָתה. ת 
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 דמויות  :2נספח 

יודגשו איברי  ןאיור: בנספח זה יהיו שתי דמויות, דמות בן ודמות בת. לכל אחת מה

  (רגליים וכו' ,פה, ידיים, ראש)הגוף שעוזרים לנו להתנהג כראוי 
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  ִהְתַנֲהגֻּיֹות ֶשִבְרצֹוֵננּו ְלַאֵמץ :3נספח 

יץ .1  לֹא ְלַהְרבִּ

 ְלַחֵיְך יֹוֵתר .2
לֹא ַלֲעׂשֹות ֵחֶרם ַעל  .3

ים ְולֹא  ים ֲאֵחרִּ ְיָלדִּ

ְשַתֵתף ְבֵחֶרם  ְלהִּ

ְשַתֵדל ְלַבֵרְך  .4 ְלהִּ

ְרַכת ַהָמזֹון יד בִּ  ָתמִּ
ים .5 יב ְיָלדִּ  לֹא ְלַהֲעלִּ

לֹוַמר ַרק ֶאת  .6

 ָהֱאֶמת

י .7 ים ֶשלִּ  ַלֲעֹזר ָלַאחִּ
ת  .8 עּוֵרי ַביִּ ין שִּ ְלָהכִּ

 ַבְזַמן
ים .9  ַלֲעֹזר ַלהֹורִּ

ְשַתֵדל לֹא  .10 ְלהִּ

יב  ְלַרֵכל ְולֹא ְלַהֲעלִּ
ים .11  ְלָכֵבד ֶאת ַההֹורִּ

ים  .12 ַלֲעֹזר ליָלדִּ

ים ְתַקשִּ  ֶשמִּ

יד "תֹוָדה"  .13 ְלַהגִּ

י י ֶשעֹוֵזר לִּ  ְלמִּ

ְשמֹור ַעל ֶפה  .14 לִּ

י   ְולֹא ְלַקֵללָנקִּ

ְשַתֵדל ְלָׂשֵמַח  .15 ְלהִּ

ְשָפָחה ים ּוְבֵני מִּ  ֲחֵברִּ

16.  17.  18.  
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19.  20.  21.  

 

 

ה ְטהֹורה4נספח  מָׁ  : ְנשָׁ

 איור: עיצוב חמוד הממחיש לילד כי למרות כל הטעויות והחטאים הוא נשמה טהורה

 

ה מָׁ  ְנשָׁ

ה  ְטהֹורָׁ
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ה  ְטהֹורָׁ

ה מָׁ  ְנשָׁ

ה  ְטהֹורָׁ
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ה  ְטהֹורָׁ
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ה  ְטהֹורָׁ

ה מָׁ  ְנשָׁ

ה  ְטהֹורָׁ

ה מָׁ  ְנשָׁ

ה  ְטהֹורָׁ

ה מָׁ  ְנשָׁ

ה  ְטהֹורָׁ

ה מָׁ  ְנשָׁ

ה  ְטהֹורָׁ

ה מָׁ  ְנשָׁ

ה  ְטהֹורָׁ

ה מָׁ  ְנשָׁ

ה  ְטהֹורָׁ

ה מָׁ  ְנשָׁ

ה  ְטהֹורָׁ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


