
אני בחברה  - תיקון המידות

שיעור מס' 5 תיקון המידות - יושר

מערך שיעור
לא משתלם לשקר

בהמשך לשיעור הקודם, בו עמדנו על מעלת האמת, בשיעור זה יעמיקו התלמידים בתוצאות השקר. 
השקר אינו משתלם ומביא עימו תוצאות שליליות. 

א. התלמידים יסיקו כי השקר איננו מועיל.
ב. התלמידים יבחינו בנזקים של השקר.

ג. התלמידים יישמו את הנלמד בסיטואציות מחיי היום יום.

פתיחה:   לדבוק באמת                                           5 דקות, מליאה

פעילות 1:   השקר ובת זוגו                                      15 דקות, מליאה

פעילות 2:   לשקר אין רגליים                                      15 דקות, מליאה

סיום:   מכתב פרידה מהשקר                           10 דקות, זוגות / יחידני

- מדרש על השקר והפחת )נספח 1(.
- הדילמה והפתרונות. )נספח 3(.

(, + מקלות ארטיק. - בובות שקר, פחת ובובות הקשורות למדרש )נספח 2 
.) - מכתב אל השקר )נספח 4 

חב”ד בינה – מתבוננים 

כיתה ג’
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אני בחברה  - תיקון המידות

שיעור מס' 5 כוחות ויכולות - מי את?

מהלך שיעור
לא משתלם לשקר

המורה יזכיר לכיתה את המטייל מהשיעור הקודם,  ויתלה אותו על הלוח. “וודאי מסקרן לדעת מה התרחש איתו? ובכן הוא 
החליט שאם ילך קצת לצד, ממש מעט, ימצא גם מעיין מים. מה דעתכם? האם הגיע בסוף למטמון?” 

ניתן לערוך הדגמה בכיתה, המורה יבקש מאחד  המסקנה: סטייה קטנה מהאמת והאדם נמצא במקום אחר לחלוטין. 
התלמידים לצעוד מקצה אחד לקצה השני בעיניים עצומות על פי הוראות המורה. המורה יכוון אותו, אך מידי פעם יגיד 

“מעט ימינה”. האם התלמיד הגיע ליעד? מדוע?

 .)1 )נספח  והפחת  יקריא  את המדרש על השקר  טוב. המורה  אותנו למקום לא  “קטן” מביא  הוא  השקר, אפילו אם 
לתלמידים יהיו  בובות על מקל )נספח 2( והם ירימו אותן תוך כדי ההקראה.

המורה ישוחח על התוצאה של השקר, ויברר היכן אפשר לזהות את ה”פחת” )ההפסד( שהוא בן זוג המתלווה תמיד אל 
השקר. להלן מספר ביטויים של “פחת”: תחושה לא טובה, פחד שהסוד יתגלה, לעתים קיימת סכנה. 

המורה יזמין את התלמידים להיזכר בחוויה שבה שיקרו.  
טועים  כולם  כי  להקדים  ניתן  אמת.  דיברו  לא  בה  בפעם  ולהזכר  עיניים  לעצום  לתלמידים  ויורה  האור  את  יכבה  הוא 

לפעמים, והעניין הוא ללמוד מהטעויות. בסיום ההתנסות המורה יעורר דיון.
נקודות לדיון:

• מה חשתם? )לחץ, דפיקות לב(  
• מהו הרגש הבולט? )פחד(  ממה פחדתם? )שהשקר יתגלה(

• מה היו התוצאות? אלו תוצאות עלולות להיות לשקר? ) לא מתקנים שגיאות, מסתבכים בשקרים נוספים, השקר יכול 
להיעשות מסוכן, חוסר אמון מהסביבה.(

פעילות 1:  השקר ובת זוגו   

פתיחה: לדבוק באמת 

חב”ד בינה – מתבוננים 

כיתה ג’
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אני בחברה  - תיקון המידות

שיעור מס' 5 כוחות ויכולות - מי את?

מהלך שיעור
לא משתלם לשקר

המורה יספר על תלמיד שהעתיק במבחן )לבחירה - ניתן לערוך משחק תפקידים בכיתה בו אחד התלמידים משמש 
כמורה והשני כתלמיד שמעתיק, ואז לשאול אותם כיצד הרגישו( ויעלה את המקרה לדיון.

שאלות לדיון
• האם זהו הפתרון?

• כיצד ירגיש כשקיבל ציון של מישהו אחר? סיפוק?
• מה יקרה במבחן הבא שמתבסס גם הוא על חומר זה?

• האם גילה את אור ה’ בעולם?
• איך ירגיש בשעת מעשה?

• מה המורה יחשוב על ילד שמעתיק, כשיגלה זאת?
• האם הילד בעצמו יכבד את עצמו?

המורה יקריא את תחילתם של אירועים שונים המעלים התלבטות אם לומר את האמת או לבחור ב”שקר נוח” )נספח 3(. 
והתלמידים יעלו את הסיום האפשרי לטוב/רע כשהם מדגישים את השותפות של פחת בעניין, באמצעות הבובות )נספח 2(. 

המורה  יסכם את נזקיו של פחת בן זוגו של השקר.
- נזקים מידיים, כמו תחושה לא נעימה, פחד שמא ייתפס, הסתבכות בשקרים נוספים, ובמקרים מסוימים גם סיכון נזקים 
לטווח ארוך יותר, כגון שלא מתקנים את השגיאה ולא מתקדמים, שאין אמון מצד הסביבה גם כאשר אומרים אמת, וכן 

חוסר כבוד והערכה מהסביבה.

כל התלמידים )אפשר בזוגות( יכתבו יחד מכתב פרידה מהשקר. )נספח 4( 

פעילות 2: לאן מוביל השקר

סיום: מכתב פרידה מהשקר 

חב”ד בינה – מתבוננים 

כיתה ג’
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שיעור 5תיקון המידות- יושר

אני בחברה / תיקון המידות

חב"ד בינה מעמיקים

נספח 1: 

"אמר ר' לוי: בשעה שאמר הקב"ה לנוח, שיכנס שניים-שניים מכל מין ומין 
לתיבה, באו ונכנסו כולם לתיבה. שניים שניים באו אל נוח )מכל בשר(, נכנסו 

כל אחדו זוג, ועמו. בא השקר ורצה להיכנס אמר לו נוח: "אין אתה יכול 
לבוא, אלא אם כן תיקח לך בן-זוג". פגש בביש-גדא- פחת, אמר לו: "מניין 

אתה בא?" – אמר לו: "אני בא מאצל נח, רציתי להיכנס לתיבה ולא הרשה לי, 
שאמר לי: אם יש לך בן זוג, יכול אתה לבוא. האם רוצה אתה להיות בן זוגי?  
אמר לו: ומה תיתן לי? אמר לו: אני מסכים עמך שכל מה שאני עושה אתה 

מקבל". הסכימו ביניהם שכל מה שהשקר מביא, הביש-גדא לוקח. הלכו 
שניהם לתיבה. כיון שיצאו, היה השקר מביא, והביש-גדא לוקח. הלך השקר 

ואמר לו: "איפה כל הדברים שהבאתי?" אמר לו: "וכי לא כך הסכמת עמי, 
שכל מה שאתה מביא אני לוקח?" לא היה לו פתחון פה. כל מה שהשקר 

מרוויח, הביש-גדא )פחת( לוקח. לכך, "הרה עמל וילד שקר" - )תהלים 
ז( שקר מוליד שקר". ועד עצם היום הזה זה כך, שהשקר כל הזמן עובד 

ומרוויח, וכל מה שהוא מרוויח הוא נותן לבן זוגו, הביש-גד )הפחת(. המדרש 
מתורגם לעברית: )מדרש שוחר טוב ז' – מתורגם לעברית(:

המדרש בשיר להקראה
טיפה ועוד טיפה יורדת,
שקר כבר ממש לחוץ.

ג'ירפות בשיירה מתקדמת,
אבל הוא נשאר בחוץ.

אוי, מבול כבר הגיע,
זה נהיה כבר ממש מסוכן.

אבל רק זוגות זוגות
יכולים להכנס לכאן.

שקר הסתכל ימינה,
מחפש מישהו מאותו הסוג

והנה פחת בדיוק הגיעה
אחחח זהו הזוג!

מאז בכל מקום שיש שקר,
יש גם פחת, הפסד

ניצחי ביניהם הקשר
ואיתם לא כדאי להתמודד...



שיעור 5תיקון המידות- יושר

אני בחברה / תיקון המידות

חב"ד בינה מעמיקים

נספח 2: 

ֶקר
ֶשׁ

ָחת ְפּ
(ֶהְפֵסד)



שיעור 5תיקון המידות- יושר

אני בחברה / תיקון המידות

חב"ד בינה מעמיקים

נספח 3: 

א. יוסי הגיע למבחן, ולא למד יום לפני הבחינה, ביום לפני והמורה שאל: "האם למדת 
למבחן?" 

ב. ראובן השתמש בעט של דני ללא רשות, דני שאל: "מישהו ראה את העט שלי?"

חולה? ג. לוי התעורר ונזכר שיש היום מבחן בחשבון. אולי  הוא יספרלאמא שהוא

מאוד. "ברכת ברכת המזון"? שאלה אמא. ד. אלי היה עיף 

ה. מענדי אכל ממתק בלי רשות "לאן נעלם הצ'יפס של שבת?" שאל אבא

אם לענות או לא. ו. המורה שאל: "מי לא הכין שעורי בית?" דוידי התלבט 

ז. שמעון השגיח על אחיו הקטן אך שקע בספר. לפתע ראה, שאחיו שיחק עם תרופה.

ח. יוסי תמיד חלם להיות טייס, אך הלימודים מפרכים. הוא שמע, שאפשר לקנות תעודה 

שדומה ממש לאמיתי, וכך להיות טייס ללא לימודים.

סיום לאירועים – לבחירה

א. יוסי  אמר, שלא למד, והמורה נתן לו הזדמנות לחזור על החומר.

ב. ראובן ענהלא, ולאחר מכן לא היה לו נעים  להחזיר את העט.

לבית ספר. המבחן נדחה למחרת. ג. לוי התגבר והלך 

ד.  אלי התגבר, ענה שלא, והרגיש סיפוק ושמחה.

ה. מענדי הודה, שהוא אכל את הצ'יפס והתחרט. אבא מאוד העריך מאוד את כנותו. 

ו. דוידי הודה שלא הכין ש.ב. המורה כעס, אבל נתן לו הזדמנות להשלים.
ז. שמעון התלבט אם לומר או לא לומר, אך לבסוף סיפר לאמא, אמא כעסה אומנם, אך 

ניצל. הםמהרו לבית הרפואה, ואחיו

ח. המטוס נע למעלה ולמטה. מה עושים? יוסי לא בדיוק יודע...




