
אני בחברה  - תיקון המידות

שיעור מס' 7 תיקון המידות - יושר

מערך שיעור
אמת למעשה

יתמקד בפן המעשי של  זה  וחשיבותו. שיעור  היושר, מעלתו  אודות  בשיעורים הקודמים למדנו 
יומיות  יום  בסיטואציות  יתנסו  התלמידים  מחיר.  כך  על  לשלם  כשנאלצים  גם  אמת,  אמירת 

ובחשיבות אמירת האמת במצבים מגוונים.

א. התלמידים יסיקו כי אמירת האמת כדאית.
ב. התלמידים יתנסו בסיטואציות בהם אמירת האמת קשה.

ג. התלמידים ירכשו כלים פרקטיים שיסייעו להם לבחור לומר אמת.

פתיחה:   גנב או שקרן?                                           10 דקות, מליאה

פעילות 1:   מכתבים בזמן אמת                               15 דקות, זוגות / קבוצות

פעילות 2:   אמת בזמן אמת                                       10 דקות, מליאה

סיום:   לומר אמת באמת                                  10 דקות, זוגות ומליאה

- סיפור )נספח 2(
- סיטואציות )נספח 4(

) - תמונת בית עם דלת פתוחה )נספח 1 
) - דף עבודה )נספח 3 
) - דף צביעה )נספח 5 

- אביזרים עבור ההצגה - פעילות 2

חב”ד דעת - מתחברים  

כיתה ג’
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אני בחברה  - תיקון המידות

שיעור מס' 7 תיקון המידות - יושר

מהלך שיעור
אמת למעשה

המורה יתלה על הלוח את התמונה שעליה מצויר ציור של בית עם דלת פתוחה )נספח 1(. התלמידים יספרו מה רואים 
בתמונה? מה נראה להם שיתרחש כעת? המורה יספר את חלק א’ של הסיפור )נספח 2(. התלמידים ידונו במעשה.

שאלות לדיון:
• האם הנהגת היהודי היתה ישרה? הרי לא התכוון לשקר ולגנוב? 

• מה היו התלמידים עושים במקומו? 
• מה הם מציעים לו לעשות כעת לאחר מעשה? 

המורה יספר את המשך הסיפור )חלק ב’ באותו נספח(. לאחר מכן, הוא ישאל, מה עלול לקרות אם מנסים לשקר כמעשה 
לצון? מה היה מונע את היהודי מלהסתבך בשקר שלו? פעמים רבות זה לא נעים לומר את האמת. מה קורה אם אין מודים 

עליה מיד? מה לומדים על מעלת האמת? האם מאוחר מדי לומר אותה? מה הוא הרויח מסיפור האמת? מה הפסיד?

המורה יקדים ויאמר כי אמירת האמת חשובה בוודאי. אך הנה ישנם מקרים בהם קשה לומר את האמת. התלמידים ישתפו 
את חבריהם בסיטואציות בהם קשה לומר את האמת. המורה יסיק כי לעיתים קשה לומר את האמת. אם כך, מה יסייע לנו 

לעשות זאת? על מה כדאי לחשוב כדי לומר את האמת? עבודה בזוגות או בקבוצות בדף עבודה )נספח 3(.

פעילות 1:  מכתבים בזמן אמת 

יציגו סיטואציה. עדיף דוגמא מחייהם, או  זוגות תלמידים )אחד בכל פעם(. התלמידים  יזמין שניים או שלושה  המורה 
מהמאגר המוכן )נספח 4(. ניתן ומומלץ להצטייד באביזרים כגון משקפים, תיק, צעיף, זקן, כובע וכדו’  וכן מומלץ לאפשר 

התארגנות קצרה בזמן דף העבודה. 
לאחר שהתלמידים יצפו בהצגה, יספרו כיצד לדעתם כדאי לנהוג? מדוע?

לסיום כל זוג תלמידים יקבל דף עבודה לשקר אין רגליים )נספח 5(, ויציג אותו במליאה.  

פתיחה: גנב או שקרן?  

פעילות 2: אמת בזמן אמת 

סיום: לומר אמת באמת   

חב”ד דעת - מתחברים  

כיתה ג’
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אני בחברה / תיקון המידות

 חב"ד – דעת
מתחברים ומיישמים

נספח 2: 

הסיפור

חלק א'
פעם היה יהודי פשוט שהתפרנס מעגלונות. שכנו, לעומת זאת, הסתובב אף הוא 

בכפרי הסביבה כרוכל. הוא חי מאושר וגם עם סכום הגון של כסף. באחת הפעמים 
ישב העגלון בביתו, והנה הוא שומע תכונה והמולה בבית שכנו. "וודאי שב שכני 

הביתה. אלך לקבל את פניו". היות שהם היו חברים טובים מאוד, נכנס העגלון לבית 
שכנו בלי לדפוק. הבית היה שקט, אולם השולחן היה עמוס בתרמיל ובחפצים שונים, 
המעידים ללא ספק שאבי המשפחה שב ממסע לא קצר. לפתע, נעצר בתדהמה. על 

השולחן היה מונח ארנק כסף שמן. ללא ספק, זהו כל הכסף שהרויח הרוכל במשך 
כמה שבועות. סכום הגון! "איזה חוסר אחריות להותיר כך את הכסף", רצה העגלון 

ללמד את שכנו לקח, והחליט לקחת אליו את הארנק, ומיד אחר כך להודות במעשה 
הקונדס, ולהוכיח נמרצות את שכנו. כך שב העגלון לביתו, כשבידו הארנק היקר. 

כמה דקות חלפו, ורעש המולה נשמעים בבית הרוכל. שוד ושבר!!! הארנק נעלם! 
אשתו נפלה מתעלפת והרוכל עצמו בוכה ומצטער.

כיצד אשיב כעת את הארנק? תהה העגלון. הוא החליט להמתין, ולהמתין... והמתין...

חלק ב'
ההתרגשות רבה! הבעל שם טוב מוביל את נכדו לחופה! ההתרגשות עצומה. וכמובן, 

שכל העיר יצאה כדי לקחת חלק במעמד הנשגב. כולם עקבו במבטם אחרי הבעל 
שם טוב הק'. לפתע, הבחין הבעל שם טוב בעגלה רעועה ובתוכה-יהודי. עזב הבעל 

שם טוב את הכל, פנה לעבר אותו הלך ולחש לאוזנו מספר מילים. "וודאי צדיק נסתר 
הוא!" התלחשו ביניהם ביראת כבוד. ומיהרו לפנות אליו ביראת כבוד. "האם תנחשו 

מי היה העגלון?" היה זה שכנו של הרוכל, שלקח את הארנק. בבושה רבה סיפר 
לתלמידי הבעל שם טוב את הסיפור ואת הדרכתו של הבעל שם טוב, שעדיין לא 

מאוחר להודות באמת.




