
אני בחברה  - תיקון המידות

שיעור מס' 4 חב"ד חכמה – פותחים  תיקון המידות - יושר

מערך שיעור
נצמדים לאמת

האמת היא אבן יסוד משמעותית ביהדות. ה’ נקרא אמת, והתורה אסרה עלינו לשקר. 
העולם מעלים ומסתיר את האמת ומעמיד אותנו בפני האתגר לגלות אותה ולדבוק בה. 

מי שמתמודד ומצליח לדבוק באמת מרוויח בגשמיות וברוחניות.

א. התלמידים יסיקו כי האמת היא הדרך הטובה ביותר.
ב. התלמידים יתבוננו במשמעות של האתגר לדבוק באמת החבויה בעולם.

ג. התלמידים יכירו בתוצאותיה של ההצמדות לאמת.
ד. התלמידים ירכשו כלים להתבונן ברווחים של הדבקות באמת במקרים בחיי היום יום שלהם.

פתיחה:   במה לבחור?                                           10 דקות, מליאה

פעילות 1:   האמת מאירה את העולם                15 דקות, מליאה

פעילות 2:   דבקים באמת                                          10 דקות, מליאה, קבוצות

סיום:   בחרו אמת                                      10 דקות, זוגות 

- צילום כדור הארץ כמספר הקבוצות )נספח 2( 
- צילום חלקי הפאזל כמספר הקבוצות )נספח 3(
- תמונות של כלי נשק, ממון ויהלומים )נספח 5( 

) - המפה והמטייל )נספח 1 
) - כרטיסי אירועים )נספח 4 

- מטפחת לכיסוי העיניים ואביזרים למישוש
- פנס

- בריסטולים לכתיבת הכרזות

כיתה ג’
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מהלך שיעור
נצמדים לאמת

המורה יתלה מפת מסלול )נספח 1(. המורה יספר כי המפה היא מפת מטמון. כדי להגיע למטמון, על המטייל )המורה 
יתלה את המטייל( לעבור במסלול סבוך. יש במפה כמה מסלולים, המורה ישאל את התלמידים: “איזה מסלול הייתם 
מציעים למטייל?” )ניתן גם לחלק את המפות לכל תלמיד באופן אישי ולהטיל עליו את המשימה לצבוע את המסלול 

המומלץ.(
שאלות לדיון: 

• כיצד כדאי ללכת? 
• האם השביל הישר הוא הטוב ביותר גם אם הוא מעט יותר ארוך? מדוע? 

תשובה: כי השביל ברור, המטייל לא יאבד את דרכו, קל לדבוק בו, מונע טעויות.
המורה יסביר כי המסלול מהווה משל ויכתוב על הלוח את המילים: אמת, יהודי, גאולה. המסלול הישר הוא בעצם האמת. 
ולאחר מכן המורה ישאל מהו היעד? להתחבר לה’ וליצור בעולם הזה התחתון דירה לה’ . כלומר ליצור עולם של גאולה. 

מיהו מחפש המטמון? היהודי.

המורה יציג על הלוח תמונות של כלי נשק יחד עם ממון ויהלומים  וישאל את התלמידים למה משמשים הכלים הללו? מה 
המקצוע של האדם לו הם שייכים? לספר על איש רע מעללים שתמיד שיקר וגנב, והנה יום אחד נמאס לו מדרכו הרעה 
והחליט לשוב בתשובה. הוא שאל את הרב במה להתמקד. הרב הציע לו כי יתחיל לומר רק אמת. החל הגנב לומר רק 

אמת וראה שנמנע מלעשות מעשים רעים, כי חשב מה יקרה אחר כך, והרי אסור לו לשקר.
סיכום ביניים:

ה’ - חותמו אמת, והאמת משפיעה על המעשים כולם ומיטיבה אותם.
בין התלמידים יועבר פנס ותלמידים ישתפו את חבריהם כיצד האמת מאירה את מעשיהם? אילו מעשים רעים אדם לא 

יעשה, מפני שלא יוכל לשקר אחריהם?

פעילות 1:  האמת מאירה את העולם 

פתיחה: במה לבחור?   

כיתה ג’
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שלב א’: הכיתה תתחלק לשתי קבוצות )או לארבע(. כל קבוצה תקבל  ‘כדור–הארץ’ חשוך )נספח 2( וחתיכות פאזל, 
עליהן כיתובים של אמת ושל שקר )נספח 3(. על הקבוצות להדביק רק את החלקים של האמת כדי ליצור ‘כדור–הארץ’ 

מואר.
מסקנה: עלינו מוטל לדבוק באמת שבעולם, ולהתעלם מהשקר.

שלב ב’: כהמשך לפעילות הקודמת, כל קבוצה תקבל אירוע )נספח 4( ותראה כיצד האמת משתלמת. הם ידונו על רווחים 
מאמירת האמת וכל קבוצה תסיק איזה רווח מדרבן אותה יותר לומר את האמת. במהלך הדיון חשוב גם להתייחס לרווחים 

המידיים והבלתי משתלמים לטווח ארוך, של השקר.
שאלות לדיון:

• איך מרגיש מי שמשקר/מי שדובר אמת? )חוסר נעימות/חשש להיתפס/מבוכה. לעומתו - דובר האמת חש הקלה(
• איך מתייחסים למי שמשקר/ למי שדובר אמת?

• מה קורה לקשר של האדם המשקר עם ה’, לעומת הקשר של דובר האמת עם ה’?
• מה יכול לקרות בעתיד, למי שמשקר ולמי שדובר אמת?

המסקנה: 
העולם מעלים ומסתיר את האמת, אך למעשה, כדאי תמיד לומר אמת. האמת מביאה עימה רק טוב ומקשרת אותנו לה’.  

דובר האמת שלם עם עצמו, הוא יודע שעשה את רצון ה’, הוא אינו חושש  מכך שהשקר יתגלה, הוא אינו לחוץ משמירת 
ה”סוד” של השקר, הוא זוכה לאמון מצד הסובבים אותו, זוכה שיתייחסו גם אליו בצורה אמתית והוגנת. )מומלץ לכתוב את 

התשובות על הלוח.(

התלמידים יכינו פרסומת למעלת האמת על סמך התשובות שאמרו. 
פתיחות אפשריות: 

מבצע! קח אמת - קבל_______, 
אמת נותנת לנו יותר! גם__גם___גם___, 

אמת לוקחת ממני את כל ה____________.

פעילות 2: דבקים באמת 

סיום: הנשמה בחרו אמת 

מהלך שיעור
נצמדים לאמת

כיתה ג’
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נספח 2: 
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ָהֱאֶמת
ֶרת אֹוִתי   ְמַקֶשּׁ

ם. ְלַהֵשּׁ

ֲאִני אֹוֵמר  ֶשׁ ְכּ
ֶאת ָהֱאֶמת,
 ֲאִני ָרגּוַע.

ֲאִני אֹוֵמר ֶשׁ ְכּ
 ֱאֶמת, 

ַמֲאִמיִנים ִלי.

ָעִדיף ֱאֶמת 
לֹא ְנִעיָמה 

ֶקר "ֻמְצָלח". ִמֶשּׁ

ֲאִני אֹוֵמר  ֶשׁ ְכּ
ֱאֶמת, 

ִדים אֹוִתי. ְמַכְבּ

נספח 3: 
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ַרק ִאם ַאֲעִתיק 
ְבָחן ַאְצִליַח! ִמּ ַבּ

ר ֶאת  ִאם ֲאַסֵפּ
ָהֱאֶמת, 

יק ֶזה לֹא ַמְסִפּ
ְמַעְנֵין.

ֶקר  ַהֶשּׁ
יַע אֹוִתי. ַמְרִגּ

ַאף לֹא 
ֶאָחד רֹוֶאה 
י. ְרִתּ ַקּ ִשּׁ ֶשׁ

ֶקר  ַהֶשּׁ
ׁשֹוֵמר ָעַלי.

ִמי 
ר,  ֵקּ ַשׁ ְמּ ֶשׁ

ַמְרִויַח.

ִאם אַֹמר 
ֶאת ָהֱאֶמת, 

ְך. ֵבּ ֶאְסַתּ



שיעור 1

אני בחברה / תיקון המידות

תיקון המידות
שיעור 4יושר חב"ד חכמה

פותחים

כתה ג

הכול התחיל בערב שבת. עוגת השוקולד שאני הכי אוהב, 
היתה כבר מוכנה והפיצה ריח נעים בכל הבית. אימא ביקשה 

שלא נטעם מהעוגה. "אני רוצה אותה שלמה", היא אמרה.
בכל פעם שחלפתי ליד המטבח, הריח הנפלא עלה באפי. לא 
יכולתי להתאפק, ופרוסה אחת מצאה את דרכה לפי. ממממ... 
זה היה מצוין. לאחר פרוסה נוספת ולאחר ניעור יסודי של כל 
הפירורים, המשכתי את שגרת יום שישי עד שזה הגיע... אמא 

ההמומה אמרה בקול: "אויש, מי אכל מהעוגה?".

אבא  אינו אוהב, שאני נוגע בפלאפון שלו ללא רשות. אתמול, 
סתם  הרמתי אותו ולחצתי על המקשים השונים, ולפתע הוא 

נפל והתנפץ. הרכבתי אותו במהירות וניסיתי להדליק, אך 
ללא הועיל. המכשיר שבק חיים.
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שיעור 4יושר חב"ד חכמה

פותחים

כתה ג

"את העבודה תגישו לא יאוחר מיום רביעי", הודיע המלמד 
בקול נחרץ. יום רביעי??? הייתי מיואש. אני ממש לא טוב 

בכתיבת עבודות ואפילו גרוע.
כשסיפרתי על הבעיה לשכני אלי, הגדול ממני רק בשנה 

אחת, חייך לעברי חיוך של ידיד אמת והתפלא: "מה הבעיה? 
גם לי הייתה אותה עבודה בשנה שעברה. תכתוב עליה את 

השם שלך ותגיש. מה יותר קל מזה?".

השכנה דבורה היא אישה אלמנה ומבוגרת, שעברה הרבה 
בחיים. יום אחד, שיחקנו בכדור בצד השני של הבניין, בחנייה. 
כשזרקתי את הכדור הוא פגע בחלון שלה וניפץ אותו ברעש. 

"חוצפה!!!", צעקה בקול ומייד שאלה: "מי עשה את זה?".




