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אני בחברה - כוחות ויכולות

שיעור מס’ 2כוחות ויכולות: מי אני באמת? האני הפנימי שלי

בשיעור הקודם בררו התלמידים את רצונותיהם ודרגו אותם. בשיעור זה נתבונן על המושג 
מסירות נפש המתייחס לוויתור על הרצון החזק ביותר שהוא יצר הקיום, למען האמונה. 

ההגדרה למושג זה )על פי מילונים ידועים( הוא: הנכונות להקרבת החיים למען קיום מצוות 
התורה. 

מסירות הנפש שנדרשה בעבר, היתה למסור את החיים בפועל ממש. בימינו הדרישה היא 
למסור את הרצון שלנו למען הרצון העליון, אפילו בדברים קטנים ויומיומיים. 

מסירות נפש נובעת מפנימיות הנשמה. היכולת למסור את הנפש היא משהו מובנה שנמצא 
עמוק בתוכנו, קיבלנו אותה בירושה מאבותינו. אצל בעלי תשובה מתעוררת פנימיות הנשמה, 

דרכה הם מוצאים את הכח למסור נפשם ולשנות את חייהם. 

א.  התלמידים יתוודעו למושג 'מסירות נפש' באספקט התנ"כי )עקדת יצחק, אברהם אבינו 
     בכבשן האש, דניאל, חנניה, מישאל ועזריה(.

ב.  התלמידים יכירו את מוטיב 'מסירות הנפש' בסיפורים של 'מסירות נפש' מההיסטוריה 
     היהודית בתקופות שונות.

ג.  התלמידים יעמדו על הרעיון שהכח למסירות נפש נובע מהתעוררות הרצון בנשמה.
ד.  התלמידים יזהו התעוררות של רצון הנשמה אצל בעלי תשובה.

ה.  התלמידים יבחנו כיצד התעוררות זו יכולה לסייע להם לחזור בתשובה. 

פתיחה:                  מסירות נפש בתמונות                                        10 דקות, מליאה

פעילות 1 :             מסירות נפש בהיסטוריה היהודית                        15 דקות, זוגות

פעילות 2 :             בעקבות הסיפורים                                            10 דקות, מליאה

פעילות 3 :             שלהבות                                                           5 דקות, מליאה

סיום:                     נתעורר לתשובה                                               5 דקות, מליאה

מקרים קצרים )נספח 6(  -
תמונות של מסירות נפש מהתנ"ך )נספח 1 (  -

סיפורי מסירות נפש )נספח 2 (  -
דף עבודה )נספח 3 (  -

תגים )נספח 4 ( .   -
שלהבת )נספח 5 (  -

מקל ארטיק   -
סרט מתנות לתלייה  -

מהלך שיעור
מהי מסירות נפש?

סיום - מגרש המשחקים של הר
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פתיחה: מסירות נפש בתמונות  

המורה יתלה על הלוח )או יראה מצגת( של תמונות המבטאות מסירות נפש )נספח 1(. התלמידים יצפו ויחשבו 
מה משותף לכל התמונות. אם הם אינם מצליחים להגיע לנושא. אפשר לכוון אותם בעזרת שאלות: 

אסתר רצתה לגור בארמון המלך?   o
מדוע היא עשתה זאת? זה היה לה נעים? זה מה שהיא חלמה עליו כל חייה?   o

אברהם - הילד רצה לקפוץ לכבשן האש?   o
מדוע הוא עשה זאת?   o

למה שילד חכם יסכן את חייו?  o
מדוע נחשון בן עמינדב קפץ למים?   o

מה הניע אותו לעשות זאת? הרי המים געשו וסערו וזו היתה סכנת נפשות אמיתית...  o

כאשר התלמידים יגיעו לנקודה המשותפת. המורה יכתוב בגדול על הלוח "מסירות נפש". 

פעילות 1: סיפורי מסירות נפש בהיסטוריה היהודית 

התלמידים יקראו סיפורים על מסירות נפש. סיפור אחד מן העבר וסיפור שני המתאים לימינו, בו מתבטאת 
הנקודה של חזרה בתשובה. )נספח 2( 

התלמידים יקראו את הסיפור ואחר כך יבצעו פעילות משותפת. )נספח 3(

פעילות 2: בעקבות הסיפורים 

המורה יבחר תלמידים שיציגו בפני הכתה את דו השיח בין הגיבורים כפי שהתבקשו במשימה 3 בדף העבודה. 
יספרו בקיצור מה קראו ומה הבינו מהסיפורים. 

המורה יסכם בדיון את הסיפורים: 
לאחר שקראנו את הסיפורים... האם מסירות נפש לדעתכם שייכת רק לעבר, או שהיא קיימת גם היום?  -

ממה מגיעה לדעתכם מסירות נפש?.   -
האם הרגשתם פעם שמתעורר אצלכם רצון לעשות רק טוב?   -

מהלך שיעור
מהי מסירות נפש?
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פעילות 3: שלהבות  

כל תלמיד יגזור שלהבת מבריסטול צהוב )נספח 5( אותה הוא ידביק על מקל ארטיק או קיסם עץ. המורה יקריא 
היגדים שונים. על התלמידים להרים את השלהבת כאשר ההיגד מבטא מסירות נפש המעוררת אותנו לתשובה. 

הערה: חשוב לדון לגבי המקרים שבהם הייתה מסירת הרצון אך לא בלב שלם.

סיום: נתעורר לתשובה

המורה יזמין את התלמידים לספר על התעוררות נפשם שהובילה לחזרה בתשובה מתוך מסירות נפש - אנקדוטות 
קטנות מהיומיום.

המספר יחזיק בידיו את השלהבת כשהוא מדבר, לסמל את הנשמה שהיא כמו נר. 
ניתן לכוון לסיפורים במעגלים שונים: בבית, בכתה וכד'. כמו כן לכוון שהדוגמאות תהיינה ביחסים בין חברים וכן 

במצוות אחרות. )ויתור על אכילת מאכל לא כשר, התפייסות עם חבר וכד'(.  

מהלך שיעור
מהי מסירות נפש?

סיו
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ל ַקְנטֹוִניְסט ִסּפּור א': ְמִסירּות ֶנֶפׁש ׁשֶ

הּוִדים:  ַהּיְ ַעל  ה  ָקׁשָ ֵזָרה  ּגְ ִנְגְזָרה  ָיִמים  ל אֹוָתם  ׁשֶ רּוְסָיה  ּבְ ֵעֶרְך.  ּבְ ָנה  ׁשָ  200 ִלְפֵני  ָקָרה  ֶזה 
ים  ַרּכִ ְיהּוִדים  ְנָעִרים  ָלַקַחת  ה  ִצּוָ רּוְסָיה  ַעל  ַלְך  ּמָ ׁשֶ ִניקֹוַלאי  אר  ַהּצָ ְנטֹוִניְסִטים.  ַהּקַ ֵזַרת  ּגְ
ֲעבּור  ֶנֱאָמִנים  ִלים  ְלַחּיָ ָהְפכּו  ּיֵ ׁשֶ ַעד  ִני,  ּדָ ַקּפְ ִחּנּוְך רּוִסי  ָלֶהם  ָלֵתת  יָתם,  ִמּבֵ ְוַלְחטֹף אֹוָתם 

מֹו.  אר ִיַמח ׁשְ ַהּצָ

ֶלת   ַהּדֶ יָתם ּוְכׁשֶ ֶלת ּבֵ ְפקּו ַעל ּדֶ ָבא ּדָ י ַהּצָ ַחת ַרְיְכַמן. ַאְנׁשֵ ּפַ י ִמׁשְ ַחּיֵ יֹוֵתר ּבְ ה ּבְ ָהָיה ֶזה יֹום ָקׁשֶ
ל  ם. לֹא ָעְזרּו  ּכָ ִוד, ְוָלְקחּו אֹותֹו ִעּמָ ָקר, ִיְצָחק-ּדָ ָנם ַהּיָ ּסֹות ֶאת ּבְ יֵדיֶהם ַהּגַ ְפסּו ּבִ ָחה, ּתָ ִנְפּתְ
ם, ְוֵהם לֹא ָיְדעּו - ַהִאם ִיְזּכּו ִלְראֹותֹו ׁשּוב  ִלים ְלֵאי-ׁשָ ָקר ֶנֱעַלם ַיַחד ִעם ַהַחּיָ ָנם ַהּיָ ִכּיֹות, ּבְ ַהּבְ

ים? ַחּיִ ּבַ

ֵדי  ּכְ ַמֲאָמץ  ל  ּכָ ָעׂשּו  ִלים  ַהַחּיָ ְיהּוִדי.  ֶיֶלד  ֲעבּור  ְמאֹוד  ים  ָקׁשִ ָהיּו  ָבא  ַהּצָ ַמֲחֵנה  ּבְ ים  ַהַחּיִ
ּלֹו  ין ׁשֶ ִפּלִ יא ֶאת ַהּתְ ִוד ִהְצִליַח ְלַהְחּבִ ְצוֹות. ַאְך ִיְצָחק-ּדָ חּו ֶאת ַהּתֹוָרה ְוַהּמִ ּכְ ָלִדים ִיׁשְ ַהּיְ ׁשֶ
ְך  ֲחֶנה. ּכָ ָרֵאל ְוחֹוֵזר ַלּמַ ַמע ִיׂשְ ֶתר, אֹוֵמר ׁשְ ּסֵ ין ּבַ ִפּלִ יַח ּתְ ּקֹות, ַמּנִ ה ּדַ ְוָכל יֹום ָהָיה ּבֹוֵרַח ְלַכּמָ

ִנים ַרּבֹות.  ָעְברּו ָעָליו ׁשָ

ין  ִפּלִ יַח ּתְ י יֹום ָהָיה ּבֹוֵרַח, ַמּנִ י הּוא ְיהּוִדי. ִמּדֵ ַכח ּכִ ִוד לֹא ׁשָ ִנים ֲאֻרּכֹות ָחְלפּו, ַאְך ִיְצָחק-ּדָ ׁשָ
ִעים, ֲעַדִין  יעֹו ְלִגיל ַאְרּבָ ַהּגִ ר. ּבְ ִוד ָהַפְך ְלָאָדם ְמֻבּגָ ִנים ְוִיְצָחק-ּדָ ָ ֶתר. ָעְברּו ַהּשׁ ּסֵ ל ּבַ ּלֵ ּוִמְתּפַ
ה ְלֶפַתע ֶאת ִיְצָחק- ּלָ ֲחֶנה, ּגִ ּמַ ד ּבַ ַפּקֵ ֹוֵטט ַהּמְ ּשׁ ׁשֶ ִמים, ּכְ יֹום ִמן ַהּיָ ָבא. ּבְ ַמֲחֵנה ַהּצָ ֵרת ּבְ ׁשֵ

ַמן  ל ַהּזְ ַאֲחֵרי ּכָ ֵכן ׁשֶ ַעס נֹוָרא "ֵאיְך ִיּתָ ד ֶהָהמּום ּכָ ַפּקֵ ין. ַהּמְ ְתִפּלִ ר ּבִ הּוא ְמֻעּטָ ׁשֶ ִוד עֹוֵמד ּכְ ּדָ
כֹוַח ֶאת  ד ְוָחַטף ּבְ ַפּקֵ ׁש ֵאָליו ַהּמְ דֹול  ִנּגַ ַכֲעסֹו ַהּגָ הּוא ְיהּוִדי??? ּבְ ַכח ׁשֶ ה הּוא ֲעַדִין לֹא ׁשָ ַהּזֶ

ּנּו. ל רֹאׁש ִמּמֶ ין ׁשֶ ִפּלִ ַהּתְ

כֹוַח  ּלֹו, ִהְנִחיָתּה ּבְ ק, הּוא ֵהִרים ֶאת ַקת ָהרֹוֶבה ׁשֶ ּבֹור ְוָחסֹן, לֹא ִהְתַאּפֵ ָהָיה ּגִ ִוד ׁשֶ ִיְצָחק-ּדָ
ד ָנַפל ָוֵמת. ַפּקֵ ה ַהּמְ ּכָ ד. ֵמָעְצַמת ַהּמַ ַפּקֵ ַרב ַעל רֹאׁש ַהּמְ

ים. ְלַאַחר ְזַמן  ַחּיִ ַאר ּבַ ּנּו ְוִנׁשְ ל ִמּמֶ ים ִנּצַ י ִנּסִ ּסֵ ּנִ הּו, ַאְך ּבְ ל עֶֹנׁש נֹוָרא ַעל ַמֲעׂשֵ ִוד ִקּבֵ ִיְצָחק-ּדָ
ְיָתה! ַמן ָלׁשּוב ַהּבַ יַע ַהּזְ ֲחֶנה. סֹוף סֹוף, ִהּגִ ְחֵרר ֵמַהּמַ ּתַ ָקָצר הּוא ִהׁשְ

ְקָדנּות  ׁשַ ּבְ ּתֹוָרה  ִלְלמֹד  ֵמָחָדׁש  ִהְתִחיל  הּוא  ְיהּוִדי.  ֶנֶסת  ּכְ ית  ּבֵ ׂש  ְלַחּפֵ ָהַלְך  ִוד  ִיְצָחק-ּדָ
ן - הּוא  ָרה ְונֹוַלד לֹו ּבֵ ׁשֵ ה ּכְ ן ִעם ְיהּוִדּיָ ֲחֶנה. הּוא ִהְתַחּתֵ ּמַ ִהְפִסיד ּבַ ל ָמה ׁשֶ ִלים ֶאת ּכָ ּוְלַהׁשְ

ִלי ּכֵֹהן.  י ַנְפּתָ ֻפְרָסם, ַרּבִ ֶהָחִסיד ַהּמְ

נספח 2: 
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ְבָתה ָ ּשׁ ֶלק ׁשֶ ֲחַנת ַהּדֶ ִסּפּור ב': ּתַ

ָמּה.  ַלח,  ֲעָרד ׁשְ מּוָכה ְלַים ַהּמֶ ְדרֹום ָהָאֶרץ, ַהּסְ ִעיר ּבִ ֶלק ּבְ ֲחַנת ּדֶ ים ג' ָהָיה ְמַנֵהל ּתַ ַחּיִ

ם  ְוֻכּלָ ָיָקר,  ֶלק הּוא מּוָצר  ַהּדֶ ׁשֶ יָון  ּכֵ ְרָנָסה טֹוָבה ְמאֹוד,  ּפַ ֶלק זֹו  ּדֶ ֲחַנת  ּתַ יֹוֵדַע,  ֵאינֹו  ׁשֶ ְלִמי 
ֶלק  ֲחַנת ַהּדֶ ּתַ דֹולֹות.  ּגְ ׁש ָלֶהם ְמכֹונֹות  ּיֵ ׁשֶ ּוַבֲעֵלי ִמְפָעִלים  ִאּיֹות,  ְזקּוִקים לֹו: ְמכֹוִנּיֹות, ַמּשָׂ
י- ִ ּשׁ ׁשִ בּוַע - ּבְ ָ סֹוף ַהּשׁ ְמֻיָחד ּבְ ִעיָלה ְוֵהִניָבה ְרָוִחים טֹוִבים. ּבִ ִעיר ֲעָרד ָהְיָתה ּפְ ים ּבָ ל ַחּיִ ׁשֶ

ֶרְך - ֶאְצלֹו.  ּדֶ ַלח ּוְמַתְדְלקֹות ּבַ ִאּיֹות ְלַים ַהּמֶ ת, ָהיּו יֹוְרדֹות ַמּשָׂ ּבָ ׁשַ

דֹול ְלִהְתָקֵרב ְלתֹוָרה  נֹו ַהּגָ יו. יֹום ֶאָחד ֵהֵחל ּבְ ַנַחת ֶאת ַחּיָ ַמר ּתֹוָרה ּוִמְצוֹות ְוַחי ּבְ ים לֹא ׁשָ ַחּיִ
ָרָכה  ּבְ ׁש  ּוִבּקֵ י  ָלַרּבִ ב  ִמְכּתָ ַתב  ּכָ קָֹרב  ַהּמְ ן  ַהּבֵ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ָקָרה  ּפּור  ַהּסִ י.  ָלַרּבִ ּוִבְמֻיָחד  ּוִמְצוֹות 
ִזְכרֹונֹו- ְסֶקר  ִליּפְ ָהַרב  ָהִעיר,  ַרב  ל  ׁשֶ ְלֵביתֹו  י  ִ ּשׁ ׁשִ יֹום  ּבְ יָעה  ִהּגִ ׁשּוָבה  ַהּתְ ם.  ְמֻסּיָ א  נֹוׂשֵ ּבְ

ת".  ּבָ ׁשַ ֲחָנה ּבְ ל ַהּכֹוֵתב: "ִלְסּגֹר ֶאת ַהּתַ ים, ָאִביו ׁשֶ ַתב הֹוָרָאה ְלַחּיִ י ּכָ ִלְבָרָכה. ָהַרּבִ

ָהָיה ְיהּוִדי ִעם ֵלב ַחם,  ים, ׁשֶ ׁשּוָבה. ַחּיִ ים ְוִלְמסֹר לֹו ֶאת ַהּתְ ְסֶקר ִמֵהר ְלַצְלֵצל ְלַחּיִ ָהַרב ִליּפְ
י.  ִדְבֵרי ָהַרּבִ ָבִרים ְוֶהְחִליט ַלֲעׂשֹות ּכְ ל ֶאת ַהּדְ ַמר ּתֹוָרה ּוִמְצוֹות( ִקּבֵ פַֹעל לֹא ׁשָ ּבְ )ַלְמרֹות ׁשֶ

ֲחָנה", ִהְבִטיַח.  ָאה ֲאִני ֶאְסּגֹר ֶאת ַהּתַ ת ַהּבָ ּבָ ַ "ִמּשׁ

ּקֹות  ּדַ ר  ִמְסּפַ ָעְברּו  לֹא  ָבִרים.  ַהּדְ ֶאת  ּוָמַסר  י  ָהַרּבִ ל  ׁשֶ ירּות  ְזּכִ ַלּמַ ִצְלֵצל  ְסֶקר  ִליּפְ ָהַרב 
ֶאת  ִלְסּגֹר  ָצִריְך  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ָבר  ּכְ ָאה?  ַהּבָ ת  ּבָ ַ ִמּשׁ "ַמּדּוַע  ַההֹוָרָאה:  יָעה  ַמּגִ י  ָהַרּבִ ירּות  ְזּכִ ּוִמּמַ

ֲחָנה!"  ַהּתַ

ָהַרב  ַאְך  ה,  ַקּלָ ָעה  ׁשָ תֹוְך  ּבְ ֵנס  ְלִהּכָ ָעְמָדה  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ְמֻאֶחֶרת.  ָצֳהַרִים  ַעת  ׁשְ ּבִ ָבר  ּכְ ָהָיה  ֶזה 
ְסּגֹר ֶאת  ת ּתִ ּבָ ַ ָבר ַהּשׁ ּכְ י רֹוֶצה ׁשֶ י: "ָהַרּבִ ְבֵרי ָהַרּבִ ים, ִלְמסֹר לֹו ֶאת ּדִ ְסֶקר ִמֵהר ׁשּוב ְלַחּיִ ִליּפְ

ֲחָנה".  ַהּתַ

י ָאַמר, ֲאִני  ט. "טֹוב, ִאם ָהַרּבִ קֹול, ִמְתַלּבֵ ים ּבְ ה", ִהְרֵהר ַחּיִ ת ֲאִני ַמְרִויַח ֲהִכי ַהְרּבֵ ּבָ ׁשַ "ֲאָבל ּבְ
ה.  ים ְוָעׂשָ ת" ָאַמר ַחּיִ ּבָ ַ ָבר ַהּשׁ ֲחָנה ּכְ ים. ֲאִני סֹוֵגר ֶאת ַהּתַ ַמְסּכִ

ַאְך  ָיְרדּו,  ָאְמָנם  דֹוִלים  ַהּגְ ָהְרָוִחים  ת.  ּבָ ׁשַ י  ִמּדֵ ְסגּוָרה  ָהְיָתה  ים  ַחּיִ ל  ׁשֶ ֶלק  ַהּדֶ ֲחַנת  ּתַ ֵמָאז 
מֹר ּתֹוָרה ּוִמְצוֹות, ְוָהַפְך ְלָאָדם  יו. הּוא ֵהֵחל ַאט ַאט ִלׁשְ ָכל ַמֲעׂשָ ְלָוה ּוְבָרָכה ּבְ ים ָזָכה ְלׁשַ ַחּיִ

ַמֲאִמין. 

ם ַהּיֹום. ׁשּוט. ּגַ ל ְיהּוִדי ּפָ ְמִסירּות ֶנֶפׁש ׁשֶ
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ּפּוִרים...  ִעְקבֹות ַהּסִ ִעילּות ּבְ ף ּפְ ּדַ

1

2

3

ָעָבר ְוהֶֹוה:

ל ֶאת ֶהָעָבר  ֵני ְצָבִעים. ֶצַבע ֶאָחד ְיַסּמֵ ֲחרּו ׁשְ ּבַ
ִני ֶאת ָיֵמינּו - ֶאת ַההֶֹוה.  ְוֶצַבע ׁשֵ

ֶלָעָבר  ְתִאיָמה  ּמַ ׁשֶ ּפּור  ַהּסִ ּכֹוֶתֶרת  ֶאת  ִצְבעּו 
ְתִאיָמה  ּמַ ׁשֶ ּפּור  ַהּסִ ּכֹוֶתֶרת  ְוֶאת  ֶאָחד,  ֶצַבע  ּבְ

ִני.  ֶצַבע ׁשֵ ַלהֶֹוה, ּבְ

ה( ַעל ּפֶ יֵניֶכם: )ּבְ ּדּונּו ּבֵ

ּפּוִרים?  ָכל ֶאָחד ֵמַהּסִ ּפּור ּבְ ּבֹור ַהּסִ ִמיהּו ּגִ

ִסּפּור א'? ּבֹור ּבְ ל ַהּגִ ָמה ָהְיָתה ְמִסירּות ַנְפׁשֹו ׁשֶ

ִסּפּור ב'?  ּבֹור ּבְ ל ַהּגִ ָמה ָהְיָתה ְמִסירּות ַנְפׁשֹו ׁשֶ

ָאה: יָמה ַהּבָ ׂשִ ַע ֶאת ַהּמְ ל זּוג ְיַבּצֵ ֵני זּוגֹות. ּכָ קּו ִלׁשְ ִהְתַחּלְ

ּבֹוִרים:  ם ֲאַנְחנּו ּגִ ּגַ

ַעל  לּו  ּתְ ּפּוִרים:  ַהּסִ ֵמַאַחד  ּבֹור  ַלּגִ ֵעת  ּכָ ַיֲהפְֹך  ם  ִמּכֶ ֶאָחד  ל  ּכָ
ִגים.  ם ְמַיּצְ ַאּתֶ ּבֹור ׁשֶ ל ַהּגִ ם ׁשֶ ֵ ג ּובֹו ַהּשׁ אְרֶכם ּתָ ַצּוָ

ר  ְיַסּפֵ ּבֹור  ּגִ ל  ּכָ ּפּור.  ּסִ ּבַ ָרה  ּקָ ׁשֶ ָמה  ַעל  יֵניֶכם  ּבֵ ְלׂשֹוֵחַח  ֲעֵליֶכם 
ַאל ֶאת ֲחֵברֹו ֵאיְך ָהָיה ֶאְצלֹו.  ה ְוִיׁשְ ָעׂשָ ְלֵרֵעהּו ַעל ָמה ׁשֶ

ֵאיְך   ? ּתָ ׁשְ ִהְרּגַ ָמה  ה?  ָקׁשֶ ְלָך  ָהָיה  ַהִאם  ה?  ַאּתָ ִמי  ְלֻדְגָמא: 
ֶכם... ּלָ ֶ ֵאלֹות ִמּשׁ ? ֵמֵאיפֹה ָמָצאָת ֶאת ַהּכֹוַח? הֹוִסיפּו ׁשְ ְרּתָ ּבַ ִהְתּגַ



שיעור 1

אני בחברה / כוחות ויכולות

 כוחות ויכולות
שיעור 2מי אני באמת? האני הפנימי שלי  חב"ד בינה מתבוננים

נספח 4: 

ִוד ִיְצָחק ָדּ
ְנטֹוִניְסט ַהַקּ

ַחִיּים ג'
ַמח ֲחַנת ַהֶקּ ְמַנֵהל ַתּ
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שלהבות

ִּגְזרּו ֶאת ַהַּׁשְלֶהֶבת ֶׁשִּלְפֵניֶכם.
ִצְבעּו אֹוָתּה ְּבִצְבֵעי ָצהֹב - ָּכתֹם 

)ִצְבֵעי ֵאׁש(. 
ַהְדִּביקּו אֹוָתּה ַעל ַמֵּקל ַאְרִטיק 
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מקרים קצרים )למשחק השלהבת(

1( ראיתי בחנות סוכריה ורציתי לקנותה. כשהתקרבתי, ראיתי שההכשר שלה אינו מה שאנו נוהגים 
לאכול אצלנו בבית. הסוכריה ממש קרצה לי. היא היתה עטופה בנייר מבריק ורדרד ועליו ציור 
חמוד של תותים. דמיינתי לרגע את טעמה המתוק בפי. אך משהו לא נתן לי לקנות אותה. 'זה לא 

כשר, זה לא בשבילי', לחש לי הקול הפנימי. ויתרתי עליה וקניתי משהו אחר. 

2( שיחקתי בחצר עם חברים. כשלפתע התגלגל הכדור לכביש. "זהירות", צעקתי לשמוליק חברי. 
"אל תרוץ לכביש, זה מסוכן!" שמוליק הסתובב רגע אחורה, להקשיב לי. ובינתיים המכונית עברה 

בשלום. כך הצלתי אותו מפגיעת מכונית. 

3( במבחן בחשבון הייתי לחוץ מאוד. מזווית עיני ראיתי שיוסי עונה בזריזות על כל השאלות. כל כך 
רציתי הפעם להצליח. התחשק לי להציץ קצת במבחן שלו ולקבל עזרה. ברגע האחרון הצלחתי 

שלא להסתכל. החלטתי לעשות הכל בעצמי. יהיה מה שיהיה!

וביקשה ממני להשגיח  לנוח  הרע. בצהריים אמא הלכה  עין  בלי  5 אחים קטנים ממני,  לי  יש   )4
ניסיתי  משחק.  על  ביניהם  לריב  הקטנים  שני  התחילו  דקות  כמה  אחרי  קלה.  לשעה  עליהם 
לי  נמאס  איתם.  להעיר את אמא, שהיא תתמודד  היה קשה! החלטתי  זה  אך  ביניהם,  להפריד 
להפריד ביניהם! כמה שהם מעצבנים! לפתע נזכרתי כמה אמא עייפה. החלטתי להתאמץ עוד 

קצת ולנסות להשתלט עליהם בעצמי. 

דודי חיים. התחלנו לשחק,  בן  בן בדיוק בגילי!  יש להם  5( בסוכות באו לבקרנו הדודים מחיפה. 
אבל חיים רצה לעצמו את כל הדברים השווים: את המכונית החדשה שקיבלתי פרס בהצטיינות 
מהתלמוד תורה, ואת החלקים הכי שווים בפליימוביל שלי. החלטתי לשחק במשחקים אחרים 

וזהו! שישחק בעצמו עם מה שהוא רוצה! 

6( הלכתי עם אמי לחנות הבגדים לקנות שמלה חדשה. בדרך שמעתי שאמא משוחחת בטלפון עם 
אבא ומספרת לו שאין לה כסף לקנות לעצמה נעליים חדשות, והישנות שלה כבר  מתפוררות. 
"אמא, נראה לי שאני אוותר על השמלה. יש לי מספיק בארון. תקני לך משהו," ביקשתי. אמא 
לא רצתה כמובן, "אני אסתדר עם מה שיש לי. את צריכה בגד חדש לחג!" אך אני לא ויתרתי. 

"החלטתי שאני לא רוצה אמא. וזה סופי. בבקשה תקני את". 

7( "לשבת יבואו אלינו כמה אורחות מהסמינר ותצטרכי לפנות את  חדרך בשבילן", אמרה לי אמא 
ביום חמישי. האמת שאני בדרך כלל אוהבת אורחים. אך לפנות את חדרי לשבת שלמה, זה קשה 
וכל פעם צריכה לדפוק כאשר אני זקוקה למשהו מהחדר שלי.  וגם מעצבן. אני עוברת לסלון 

בקיצור 'ממש גלות קטנה'. 
לבסוף הסכמתי. איזו ברירה יש לי כבר???  

נספח 6: 




