תשובה ,חומרים למורים
טבלה מארגנת לשכבה הצעירה
מפתח הלב מתוך אמונה ,המנהל לחינוך דתי

טבלה מארגנת לשכבה הצעירה ,תשובה בשילוב שיתוף והשתתפות ומעורבות
חברתית
חודשים אלול תשרי  -שיתוף והשתתפות
חודש

סוגה

היחידה

מטרות

כישור מעשי

מניחים
יסודות

למורים

הדרכה תורנית ידע תורני בנושא התשובה
סדנה למורים

המורים יתוודעו לגוונים הרבים והשונים של התשובה

מדריך למורה

הסברת מבנה השיעורים וההפעלות.

 .1תאמין
שיכולים לתקן

הבנת האפשרות שבתיקון ,ידיעת בטחון עצמי בטוב
ובאפשרות
הטוב הפנימי שיש בכל אחד.
התיקון

מתבוננים
ובונים

מעשה
אבות

אלול-תשרי

סיכום נושאים
מרכזיים
כרטיסי מקורות,
דימויים ומשימות.
יצירה בנושא
תשובה
תשליך ,השלכת
התנהגויות לא
רצויות .אימוץ
כרטיסי התנהגויות
רצויות.

מודעות לכוחות
שלי ורצון
להתחדש
בהוצאתם לפועל

מתחדשים מ -א'
ועד ת'

.3
אבינו מלכנו הקניה לתלמידים תחושה שהם
החזירנו
כמו בנים למלך שרוצה שיחזרו
בתשובה
בתשובה.
שלמה לפניך

תחושת שמחה
ושייכות לקדוש
ברוך הוא .אמונה
ביכולת התשובה

סיפור ומשל ,בני
המלך ושער
הארמון

 .4סליחה
היוצאת מן
הלב

פיתוח מודעות וידעו כיצד ,ממי
ומתי לבקש סליחה.

בקשת סליחה על
מעשה לא טוב
שעשית

לבבות ותמונות של
סליחה

 .5ראש
השודדים ,ריש
לקיש

לימוד שכל אחד יכול לחזור
בתשובה ולהיעזר בכוחות שנתן
לו ה'

יכולת להשתנות.
לשנות התנהגות
והרגלים שליליים
שקיימים בנו.

סיפור חייו של ריש
לקיש והכנת
קולאז'

 .6ובחרת
בחיים ובטוב

זיהוי מצבים שליליים וחידוד
יכולת האבחנה בין טוב לרע
במצבים יומיומיים.

מודעות למעשים
והרגשות ואבחנה
בין טוב ללא טוב

ארבעה מקרים של
בחירה ,דף קיפול
וגזירה לפעילות

 .2סימן שאלה
וסימן תשובה

בפתח

מתודה עיקרית

מודעות והתמודדות עם התחלות
חדשות.

שנה ב' – גבורה
תשובה בשילוב שיתוף והשתתפות ומעורבות חברתית
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תשובה ,חומרים למורים
טבלה מארגנת לשכבה הצעירה
מפתח הלב מתוך אמונה ,המנהל לחינוך דתי

חודש חשוון – מעורבות חברתית

פעילות
סיכום

חשוון-מעורבות חברתית

מתבוננים
ובונים

חודש סוגה

היחידה

מטרות

כישור מעשי

מתודה עיקרית

 .7שלבי
התשובה

לימוד ותרגול שלבים מעשיים
של חזרה בתשובה

המעשים
והדיבורים של
חזרה בתשובה

דמות עם כיסים
של החוזר בתשובה

 .8טועים
ומתקנים

פיתוח מודעות לטעויות
שאנחנו ואחרים עושים .גילוי
סובלנות כלפי הטעויות ולימד
מהן.

סובלנות לטעויות

דוגמאות של
ציורים ותיקונם

 .9תשובה זה"ב

חזרה בתשובה ,תיקון ושיפור
הזהירות בדרכים.

שמירה על כללי
ההתנהגות
והזהירות בדרכים

התאמת קלפים,
כללי זה"ב .פעילות
סביב כתבות
עיתונאיות

 .10בדיקה
עצמית

הקניית יכולת לבצע
בתחומיחשבון נפש רפלקציה
ותיקון עצמי
ההתמדה והיוזמה .והשתפרות
האחריות,

 .11תשובה
במקדש

הכרת וחווית מושג החזרה
בתשובה במקדש (פרטי וכללי)

 .12השיבנו
ונשובה

חווית תהליך התשובה בהקשר
לחיים הכיתתיים.
חווית תהליך התשובה על
כל משמעויותיו (שלביו ,כוחות
הנפש הנדרשים עבורו וכו').
הפנמה כי התשובה היא תהליך תיקון כיתתי
פנימי בחיי כל אחד ואחד
מאיתנו וניתן ליישמה.
רכישת כלים כיצד אפשר
לקיים את תהליך התשובה
באופן אישי.

געגועים למקדש

שנה ב' – גבורה
תשובה בשילוב שיתוף והשתתפות ומעורבות חברתית

ִמ ְׁש ֶקפֶת ְׁמ ַׁש ֶקפֶ ת
סיפור על ילדים
מביאים קרבן,
סדר עבודת כהן
גדול ביום כיפור

החלטה על דברים
בכיתה הטעונים
שיפור וסלילת
הדרך לתיקונם.
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