
כיתה ט'                                                                                                                                  

ההגה בידיי� שלי - אני בשליטה     

 צניעות ממחשבה למעשה| 

  

  ב"ה

  

  

  

  

  

  

  

  

  רציונאל| 

הצניעות היא תכונת נפש איתה נולד כל יהודי, 

כמו"כ יהודי נולד טהור, ז� ועדי� בכל חושיו. 

והשפעתו עליה לבוש המחשבה קרוב לנפש 

  עמוקה על כ� יש להיזהר בטוהר המחשבות.

המחשבה היא כלי שיש למלאו בתוכ� טהור 

החושי�.  –ושמור, והיא ניזונה מכלי הקלט 

שמירת מזו� המחשבה יוביל למחשבות טהורות 

ושמירת הרגישות והצניעות שבנפש. מזו� 

מקולקל למחשבה משפיע על הנפש ומקהה 

י� מגשמת, מובילה את חושי האד�. קהות חוש

 �לפרשנות לא נכונה ומרחיקה את האד

מהתכלית. שמירת הרגישות והצניעות בנפש 

  מסייעת ומונעת מהתנהגות לא צנועה בפועל.

  

  

  

  הרעיונות המרכזיי� של היחידה| 

 המחשבה משפיעה על הנפש.> 

עיניי�  –המחשבה ניזונה מכלי הקלט > 

.� ואוזניי

ומשמרת את השליטה בחושי� מחדדת > 

  הרגישות.

  

 

                

                             

  

                   

                                 
   

  צניעות ממחשבה למעשה
 יחידה כפולה

  מהל� הפעילות>>>> 
  

דק'     5 ����                                                                                              : גירוי ודיו�הפתיח| 

  

  )1(נספח  פותחת בסיפורהמורה 

 |�  כפתיח לפעילות הבאה בעקבות הסיפור דיו

  מה התכוו� החסיד באומרו "אתה יכול להסתכל בשמש? עיוור יכול!"? > 
  

דק'     15 ����                                              קהות חושי�/ קבוצות, מליאה             1 | פעילות

  

, )2שאלה של מקרה לדיו� (נספח  מקבלתקבוצות. כל קבוצה  ארבעל נחלקתיתה הכ

  בחזרה למליאה כל קבוצה תשת) בשאלתה ובדיו� הנער� בקבוצתה.
  

�  | שאלות לדיו

  מה המשות) לכל המקרי�? (אי איזו� בס) הרגישות) > 

  ממה נובע חוסר הרגישות? > 

  במה שונה המקרה של הילד הבני ברקי? (מצב הפו�) > 

 < (�  אי� קוראי� לתופעה זו? (קהות חושי

 <?�  למה עלולה להוביל קהות חושי

  נקודות להתייחסות| 

כבר אינו מתרגש ממעשי� אלו,  –אד� שרואה הרבה מעשה רצח, ד� ואלימות > 

 איבד את הרגישות וח"ו עלול להגיע בקלות יותר למעשה זה.

 < �ס) הזעזוע שלו משתנה, ועלול להיות  –אד� ששומע הרבה מקרי� מזעזעי

 הרבה פחות רגיש כלפי מעשי� הנעשי� בסביבתו.

כבר אינה סולדת מכ� ופוגעת  –בת שרואה הרבה מעשי� של חוסר צניעות > 

בעדינותה ואז ג� בבחירת בגד כבר רגישותה ניזוקה וח"ו ג� קרובה יותר 

 למעשי� של חוסר צניעות. 

ו�, ספרות, אופנות לבוש וצורות דיבור וכד'. החוש תיאטר אד� החשו) לקולנוע,> 

הועלה  ומלידה נהרס כמעט לחלוטי�. ס) הרגישות של והרוחני לצניעות שניטע ב

גיחו�, וסידור של ''עזרת נשי�'' בבית הכנסת  ו''רחצה נפרדת'' מעוררת ב ולכ�

. מי שקלקל רגישות חוש מחושיו, שו� דבר כבר לא יכול להשגתוהוא לגמרי 

  הוא איבד את החוש ומכא� ועד למעשה מעוות הדר� קצרה. . כלומר,הזיק לול

  

   ביניי�| סיכו� 

  קהות חושי� היא תופעה של אובד� רגישות.
  

הי -המורה תבקש מאחת הבנות לפתוח את הסידור בברכות השחר ולקרוא את תפילת "אל

  נשמה", ותפנה את השאלה לבנות: באיזה ס) רגישות נבראנו? 

ותוביל לנקודה כי הנשמה שקיבלנו טהורה, נקיה ועדינה וס) הרגישות שלה גבוה... ועלינו 

  לשמור על הרגישות הזו ולא ח"ו להקהות את חושינו. 
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 צניעות ממחשבה למעשה| 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  | הגדרה דידקטית

י שליטה בכלי הקלט של המחשבה, על יד

  ואת צניעות הנפש. משמרי� את הרגישות

  

  

  

  | הרחבת ההגדרה הדידקטית

ה, לדעת לעצור מתו� בחיר על ידי שליטה

עיניי�  בכלי הקלט ולהגיד לעצמי "לא"

:�ואי חשיפה למוזיקה טהורה  ואוזניי

חשיפה  חשיפה למוזיקה ממקור לא טהור,

פה למראות לא למראות טהורי� ואי חשי

 � הלבוש של המחשבהצנועי� ולא טהורי

עליה ישירות  עהקרוב לנפש המשפי

את וא) מחדדי� במקרה של הגנה  משמרי�

והחיישני� המזהי� קדושה  הרגישות

העדינות הטבועה  ואת צניעות הנפשולהיפ� 

� בנו מלידה, תכונת ה"ביישני�" של ע

  ישראל

 

זניו משמוע דמי� ועוצ� עיניו מראות ברע, כי הוא מרומי� והנביא מבטיח לאוט� אישעיה 

ישכו� ויזכה לראות את זיו השכינה (פרק לג, ורש''י ש�). שמירת החושי� הרוחניי� של 

האד� היא תנאי להתעלותו. שמירה מעולה מורידה את ס) הגירוי, מחדדת את הרגישות, 

  .דרגה עליונה ביותרומעדנת את החושי� הרוחניי� עד ל
  

  : הרחבת הדיו�השיעור גו"| 

  דק'     10 ����                                                        מה עובר לנו בראש? / מליאה: 2פעילות | 

בנות כאשר לראשיה� כתרי� שאינ� יודעות  שלושכסאות בקדמת החדר יישבו  שלושהעל 

 שלושאת הנכתב עליה�.  על כל כתר כתוב מושג המהווה חלק מרכזי בתהלי� השיעור. בי� 

י שאלות של ל ידהנציגות יש תחרות מי מגלה את הביטוי שעל כתרה ראשונה, וזאת נית� ע

בנות מתו�  שתיכ�/לא בלבד המופנות לקהל כל אחת בתורה. המשחק יסתיי� כאשר 

יגלו את הביטוי/הפתג� שעל כתר� (אסור לשאול שאלות כמו: הביטוי שכתוב לי השלוש 

  הוא כ� וכ�...??).

  משחק זה יהווה נקודת פתיחה לכל המש� השיעור, כל מושג משמש מילת מפתח בשיעור.

  ):1הביטויי� הרשומי� על הכתרי� (אביזר 

  בהקשר לעני� טוהר המחשבה –"מחשבה זרה" . 1

  המזי� מחשבות -"חוש השמיעה"  . 2

  המזי� מחשבות –"חוש הראיה" . 3
  

  דק'     7 ����                                                                עדינות המחשבה / מליאה:  3פעילות | 

  המורה תפתח בשאלה: 

  �  מחולצת שיפו� של שבת או מחצאית ספורטיבית?  -ממה יותר קשה להסיר כת

....�  ותוביל למסקנה: ככל שהבד עדי� יותר יהיה יותר קשה להסיר את הכת

  )3המורה תספר סיפור המחדד זאת (נספח 

  מסקנה| 

 המחשבה היא הלבוש העדי� ביותר ולכ� יש לה כח רב וצרי� לשמור עליה היטב!
  

דק'     7 ����                                                       שמירת טוהר המחשבה / מליאה: 4פעילות  | 

נציגות לקריאת קטע מתו� ספר  3), ומזמינה 2המורה מניחה במרכז המעגל קערה (אביזר 

את ) ומפנה לבנות הכיתה את ההוראה: תו� כדי שחברותיכ� תקראנה 4היו� יו� (נספח 

  הקטעי�, חשובנה מה הקשר בי� התוכ� שה� קוראות לקערה.

�  | שאלות לדיו

  > מה המשות) בי� כלי למחשבה? 

  > במי תלוי התוכ� המוכנס לכלי? 

  > איזה סוגי תוכ� נית� להכניס למחשבה?

   המורה תוביל למסקנה| 

  -י� הרעיו� המשות) לקטעי� הנ"ל כי המחשבה היא כלי שיש למלא אותו ואי� מצב ביני

כאשר ממלאי� אותו בתוכ� חיובי הוא פועל ומפי. אור, וכאשר חלילה להיפ� אי� הוא מלא. 

יש למלא תמיד את הראש בדברי� טובי� על מנת שלא יכנסו בו מחשבות של שטויות... 

 �  ש� הוא נמצא! –וכפתג� הידוע של הבעש"ט: במקו� שמחשבתו של אד
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דק'     10 ����                                         מאי� מכניסי� מחשבות לראש? / מליאה: 5פעילות | 

בנות יוצאות החוצה. המורה מסכמת ע� הכיתה שכל בת מה� נכנסת בנפרד, ויוצגו שתי 

מעלה לה,  תצטר� לומר מה המחשבה שהיא) שעל כל תמונה 5לפניה תמונות ברצ) (נספח 

  הכיתה תשיר שיר חתונה והיא צריכה לומר איזה מחשבה השיר מעלה לה.  אחר כ�

  אחריה הבת השניה נכנסת ועושי� לה את אותו הדבר.

  

  לשתי הבנות שהתנסו| שאלות 

  מה העלה לכ� את המחשבות? > 

  הא� שניה לפני כ� חשבת� על כ�? > 

  א� כ� מה גירה את המחשבה והכניס לה תוכ� חדש? > 

  מה� החושי� שהשתמשת� בה� לעיבוד המחשבה?> 

מתו� כ� מגיעי� למסקנה כי החושי� דרכ� נכנסות מחשבות לראש ה� ראיה 

  ושמיעה ולכ� חשוב לשומר� ביותר.

  

�  | שאלות לדיו

 < ?�  מה זה נקרא לשמור על החושי

  בחוש השמיעה?מה נכלל בחוש הראיה? ומה > 

  

  

  דק'     15 ����                                                        שמירת חוש השמיעה/ מליאה: 6פעילות | 

המנגינות ממקורות דתיי�. מספיק להשמיע (כל ) 6המורה משמיעה מוזיקות שונות (נספח 

) על 7את תחילת המנגינה) ועל הלוח תולה דמויות ממגוו� האוכלוסיה האנושית (נספח 

  דמות. –הבנות להתאי� לכל מוזיקה 

  

  אמה יש לנהל דיו�על כל הת| 

  מדוע דווקא בחרת� בדמות הזו? > 

  הא� יש בנות שמתאימות לדמות אחרת ומדוע? > 

 < ?�  לפי מה החלטת

ה מאוד לדוגמא מוזיק לכאורה יכולה להיות סתירה בי� תוכ� השיר ולמנגינה.הערה למורה: 

  רחובית ע� מילי� של קדושה.

  

   | סיכו� ביניי�

 �המלחי� מביע את הנפש שלו במנגינה, וכשאנו מאזיני� למוזיקה אנו מתחברי

  לנפש המלחי�. לכ� חשוב לברור מוזיקה ממקור טהור.

  

 צניעות ממחשבה למעשה| 
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 הכנה ואביזרי�| 

כתרי�  3להכי� מרצועות בריסטול . 1

) ולכתוב על כל אחד מה� את 2(פעילות 

אחד מהביטויי� הבאי�: מחשבה זרה, חוש 

  השמיעה וחוש הראיה.

 .4של סלט לפעילות  קערה. 2

מקר� ומחשב ע� רמקולי� למוזיקות  . 3

 ).7) ולהקרנת המצגת (פעילות 6(פעילות 

 

  

  נספחי�| 

 סיפור לפתיחה. 1

 מקרי� קהות חושי� (יש לגזור). 2

 3סיפור לפעילות . 3

 קטעי� לקריאה (יש לגזור). 4

 הנציגות (יש לגזור) תמונות לשתי. 5

 מצור) –מוזיקות . 6

 דמויות. 7

 מצגת תעתועי ראיה. 8

 לעיו� המורה. 9

  

  

 

  

  

דק'     15 ����                                                       שמירת חוש הראיה / מליאה: 7פעילות | 

הקשר בי� העי� למוח, ופרשנות על סמ� מידע שנחרט  –)  8מצגת "תעתועי ראיה" (נספח 

  במוח.

�    | שאלות לדיו

  מה הקשר בי� המצגת שראינו לשליטה בחוש הראיה? > 

  מהי פרשנות? > 

  זיכרו�?  –מה הקשר בי� הראיה למוח > 

 < ?�  מה עלול להיות הפועל יוצא של ראיית מראות לא טובי

 |:�  לעיבוי הדיו

 מה הכוונה מראות לא טובי�? הא� אסור ללכת ברחוב?> 

 היכ� נכנסת כא� הבחירה שלנו? השליטה במה להסתכל?> 

 מה הבעיה באינטרנט פרו.?> 

 < �מה הבעיה בה�? (ג� בלי לשי� לב  –סרטי� שלא ממקור קדושה א� נקיי

 התסריטאי מכניס את דפוסי חייו הריקי� ומשפיע עלינו)

הא� יש מקו� לכזאת אמירה לאחר ההבנה כי  –"אני גדולה אני יודעת לצנזר" > 

 כל מידע נחקק במוח?

 זוכר. מה זה מעיד?המטופל חוזר למראות ישני� שכלל אינו  –בתהלי� היפנוזה > 

מהי ההקפדה המיוחדת בעני� ראיה  –המורה תציג צעצועי� של ילדי� ותשאל > 

  אפילו בצעצועי� אצל ילדי�? מה זה אומר?

  

  מסקנות| 

 < �יש להקפיד להביט רק על דברי� טובי� וטהורי� בסביבתינו, בתמונות וק"ו בסרטי

(באינטרנט וכד'...), כי אלו דברי�  שש� אני ג� סופגת דפוסי�, קולות מעבר למראה בלבד

  שנחקקי� בראש.

 < �כאשר רואי� דבר פגו�, אז זה פוג� את הכלי העדי� של הנפש, מקהה את החושי

וכתוצאה מזה מעשי� בלתי צנועי� עלולי� להיות לגיטימיי� ולא רחוקי�, הפרשנות לכל 

 מיני מקרי� עלולה להיות לא טהורה ועדינה. 

 < �הקשר בי� העי� למוח והזיכרו� הוא פיזיולוגי ואי� על  –שזה משפיע ג� א� לא מרגישי

   כ� שליטה.

  

   דק'     6 ����                                                                                       משוב / מליאהסיו�: | 

  הלוח.הבנות מעלות את כל המושגי� בה� עסק השיעור והמורה כותבת על 

  -בת בוחרת במושג אחד, ובסבב כל בת מסכמת במשפט אחד משוב. במושג שבחרה  כל

  מה לקחה מהשיעור.

  


