
אני בחברה  - תיקון המידות

שיעור מס' 6 תיקון המידות - יושר

מערך שיעור
מעמיקים במעשה

שיעור זה מתמקד באיסור של גניבת דעת שמשמעותו אינה שקר אלא יצירת מצב שבו השני 
יחשוב משהו שאיננו נכון, ובכך מרוויח האדם היוצר אשליה זו. כמו כן נבחן באלו מקרים מותר 

לשנות מפני השלום. השיעור מהווה גם סיכום מעשי לרצף השיעורים בנושא.

א. התלמידים יגדירו מהי גניבת דעת.
ב. התלמידים יבחינו כי גם ‘גניבת דעת’ הינה שקר.

ג. התלמידים יבדילו בין אמירת אמת רגילה לבין שינוי האמת  מפני השלום.
ד. התלמידים ישליכו מהנלמד, לחיי היום יום בבית ובכיתה.

פתיחה:   אמת ושקר                                              5 דקות, מליאה

פעילות 1:   גם זה שקר                                   10 דקות, מליאה

פעילות 2:   לשקר באמת?!                                       10 דקות, זוגות ומליאה

פעילות 3:   אמת מקדמת                                          15 דקות, מליאה

סיום:   האמת שלי                                    10 דקות, מליאה

- סיפורים על גניבת דעת )נספח 1(
- מדרש על אהרן הכהן )נספח 2(

- משפטי השלמה )נספח 4(
  ) - דף עבודה קומיקס  )נספח 3 

- להצטייד בכדור לפעילות סיום

חב”ד דעת - מתחברים  

כיתה ג’
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אני בחברה  - תיקון המידות

שיעור מס' 6 כוחות ויכולות - מי את?

מהלך שיעור
מעמיקים במעשה

המורה יכתוב על הלוח את המלים ‘אמת’, ‘שקר’, והתלמידים יעלו משפטים הזכורים להם משיעורים קודמים הקשורים 
לרווחים של האמת ולנזקים שגורם השקר.

המורה יספר כמה סיפורים העוסקים בגנבת דעת )נספח 1( והתלמידים  ינסו למצוא את המכנה המשותף. בכל הסיפורים 
כל האנשים הללו עברו על איסור שנקרא “גניבת דעת”. )גניבת דעת היא סוג של גניבה. רק שכאן, לא נגנב ממון, אלא 
דעת הזולת.( האנשים ניסו להרשים את הזולת כדי להרוויח מכך. וכפי שאומר אדמור הזקן: “ואף לגנוב דעת הבריות 
בדברים, אפילו במילה אחת של שפת חלקות, או גנבת דעת, או במעשה שמראה שעושה בשבילן ואינו עושה - אסור, 

מפני שמחזיקים לו טובה בחינם” )הלכות הונאה וגניבת דעת, סעיף י”ג(
ניתן לדון על הרווחים: החבר יחשוב שאני חבר טוב שלו, ולכן הוא יעזור לי בעתיד, המורה יחשוב שלמדתי ואני יודעת 

מצויין את החומר ולכן הוא ייתן לי ציון טוב וכו’. 
כמו כן, ניתן לדון כיצד יחוש האדם המרומה, האם הייתם רוצים להיות במקומו, מדוע?

פעילות 1:  גם זה שקר    

יקריא לתלמידים את המדרש על השכנת השלום של אהרן הכהן שנעשתה באמצעות שינוי האמת  א’: המורה  שלב 
)נספח 2(. 

המורה יברר מה קרה? מה עשה אהרן ומה היו תוצאות מעשיו?
המורה יתאר לפניהם מקרה נוסף: שמעתם את דינה מדברת לא יפה על מירה )כמובן שלא התכוונתם לשמוע, כי אסור 

לשמוע דברים רעים(. לאחר זמן מה, מירה שואלת אתכם, האם דינה אמרה עליה דברים רעים. 
נקודות לדיון:

• מה יקרה אם תספרו למירה את האמת? קרוב לוודאי שתתפתח מריבה. 
• האם, במצב זה, סיפור האמת רצוי? לא, האמת תגרום לנזק. 

• כיצד ניתן לפתור את הבעיה? לנסות להטות את השיחה לכיוון אחר.  
• אם ניסיתם להטות את השיחה לכיוונים אחרים, אך מירה לא אפשרה לכם. מה תעשו? תאמרו שדינה לא אמרה לכן שום דבר רע. 

פתיחה: אמת ושקר   

פעילות 2: לשקר באמת?!

חב”ד דעת - מתחברים  

כיתה ג’
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אני בחברה  - תיקון המידות

שיעור מס' 6 כוחות ויכולות - מי את?

מהלך שיעור
מעמיקים במעשה

הכיתה תתחלק לשתי קבוצות. אפשר לערוך את המשחק על הרצפה או על הלוח ולשרטט משבצות. כל קבוצה מתחילה 
10. קבוצה שתגיע למשבצת העשירית, מנצחת. במהלך המשחק, בכל תור,  ועליה להגיע למס’  ממשבצת מס’ אחת 
הקבוצה צריכה להשלים משפט תוך עשר  שניות )נספח 4(. אם ההשלמה הייתה טובה, הילדים יתקדמו משבצת אחת. 

אם לא הספיקו להשלים, הם יצעדו צעד אחד אחורה.  

פעילות 3: אמת מקדמת   

המורה ימסור כדור לתלמיד שיספר מה באמת השתנה אצלו במהלך השיעורים האחרונים, ביחס שלו לאמת, או איזו 
מחשבה או איזה משפט יסייע לו לומר את האמת.

סיום: האמת של 

חב”ד דעת - מתחברים  

 
שלב ב’: כל זוג תלמידים יקבל קומיקס להשלמה ובו אירועים המחייבים שינוי האמת מפני השלום )נספח 3(.  ולאחר מכן 

ידונו בהם במליאה. 
נקודות לדיון: 

• האם השלמתן בקומיקס את האמת? מדוע?  
• הסבירו כיצד שינוי האמת מוסיף שלום? 

• האם הצלחתן לשנות רק קצת ולא הרבה?    
• האם בדקתן שהשינוי אינו גורם נזק?

מסקנה:  מותר לשנות מפני השלום. אולם, גם כאשר מותר לשנות מהאמת, צריך שהשינוי יהיה מינימלי ולא יגרום נזק 
לאיש. המורה ידגיש כי השינוי מפני השלום דומה לתרופה שמשתמשים בה מעט, ואז היא מרפאת. אבל שימוש מופרז 
ב’שינוי מפני השלום’ יגרום את ההיפך. ניתן ולהקצין ולספר על מקרה בו חברה טעתה וחברתה לא רצתה לתקן אותה 

‘מפני השלום’. ואז היא נותרה עם טעות.

כיתה ג’
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שיעור 6

אני בחברה / תיקון המידות

חב"ד – דעת
מתחברים ומיישמים

תיקון המידות
מי את?

כתה ג׳ ב״ה

נספח 1

סיפורים על גניבת דעת

יוסי קנה חבילת ביסלי, לעצמו ולאחים שלו. הוא חזר הביתה, ולפתע נשמעו נקישות על הדלת. 

על הסף ניצב בן דודו, המתגורר בעיר אחרת. יוסי הופתע מעט, אך מיד נזכר, בן הדוד  טלפן לפני 

שבוע, ואמר שיבוא היום.

"איזה יופי שהגעת, קניתי ביסלי במיוחד בשבילך, רוצה לטעום?" הציע יוסי.  

חיים יודע, שדוד אינו מוכן לקבל מתנות מאף לא אחד. לכבוד יום הולדתו של דוד, שולח לו חיים 

מתנה יקרה מאוד, מתוך ידיעה ברורה, שחיים יחזיר לו אותה.  

אליהו לא למד למבחן, ולכן לא ידע את רוב התשובות. הוא הציץ לכיוון הדף של חיים, התלמיד 

ויתפעל  היטב,  שלמדתי  יחשוב  "המלמד  שלו.  במילים  רק  התשובות,  את  ממנה  והעתיק  החרוץ, 

מהתשובות המבריקות", חשב אליהו בסיפוק . 

המילה,  לברית  להכין מאכלים  עוזרים  כולם  תינוק.  נולד  גדולה,  ראובן שמחה  בבית שכניו של 

כל  את  שיסיימו  מחכה,  הוא  לעזור.  ראובן מתעצל  האירוע.  לכבוד  הכנסת  בית  אולם  את  ולארגן 

ההכנות, ורק אז ניגש, ומציע עזרה. כך יחשבו כולם, שגם הוא רוצה לעזור, יודו לו על הצעתו הנדיבה, 

אך יאמרו שהכל כבר מוכן.  



שיעור 6תיקון המידות- יושר

אני בחברה / תיקון המידות

 חב"ד – דעת
מתחברים ומיישמים

נספח 2: 

"הלל אומר: הווי מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום, 
אוהב את הבריות, ומקרבן לתורה". )פרקי אבות, פרק א, משנה 

י"ב(. 

פירוש רבי עובדיה מברטנורא: "כיצד היה אהרון אוהב שלום? 
כשהיה רואה שני אנשים מתקוטטים, היה הולך לכל אחד מהם, 

שלא מדעת חברו, ואומר לו: "ראה חברך, איך הוא מתחרט ומכה 
את עצמו על שחטא לך, והוא אמר לי, שאבוא אליך שתמחל לו. 

ומתוך כך, כשהיו פוגעים זה בזה )נפגשים(, היו מנשקים זה את זה"



שיעור 6

אני בחברה / תיקון המידות

חב"ד – דעת
מתחברים ומיישמים

תיקון המידות
מי את?

כתה ג׳ ב״ה

נספח 4

משפטים להשלמה

כשאני אומר אמת, אני....	 

כשאני לא אומר אמת, אני....	 

המחיר של השקר הוא לפעמים....	 

גם כשהאמת  קשה, אז אני יודע ש....	 

מה שנותן לי כח לא לשקר, זה לזכור ש...........	 

האמת משתלמת כי.......	 

אמת מחברת אותי ל.....	 

השקר מלחיץ, כי פוחדים שהוא....	 

כשאני מתגבר ולא מעתיק במבחן, אני......	 

האמת תמיד....	 

השקר אף פעם .....	 




