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 רציונל ומטרות היחידה

 

 תחילת שנה חדשה היא הזדמנות מיוחדת , על פי המסורת היהודית �
להעריכם ולהתחרט על , כלומר לסכם את מעשינו בשנה שחלפה" (חשבון נפש"לעשות 

 , )המעשים הרעים שעשינו

 לעשות מעשים טובים ולא לחזור על להחליט(להשתנות לטובה ו " דף חדש"ולהתחיל 

 ).המעשים רעים

 . ביחידה זו נתמקד בשינוי העצמי על חשיבותו ועל קשייו �
  ,המוביל אותנו לרצות להשתנותנעסוק בתהליך 

 . להשתנות בכוחות עצמו ובעזרת אחריםלנו להצליחובאמצעים היכולים לעזור 

ים יכולים להיות נדגיש שלמרות הקושי אפשר להשתנות ושגם שינויים קטנ

 .משמעותיים מאוד

 

 

 ...ואם הזמן קצר
 

הוראת העדיף את אנו ממליצים ל,  כולה ולא תוכלו ללמד את היחידה,ואם הזמן קצר

 :אלההמדורים ה

 )מושגי יסודחזרה על ( תעודת זהות .1
 12 ו־10' עמ, ם על השופר ועל חזרה בתשובה"ובעיקר דברי הרמב(פותחים ספר  .2

 )בחוברת לתלמידים
 )על קבוצות תמיכה(צוהר לעולם  .3
 

 
 

 אביזרים מיוחדים
  

 : להביא לכיתהרצוי) 4' עמ, ראו בהמשך" (התשליך האישי"לעריכת 

או שני פתקים לכל תלמיד אם תרצו לערוך גם תשליך , פתק אחד לכל תלמיד(פתקים  −

 )כיתתי

 רבים ) טושים(מצבעים  −

 גיגית מים −
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 מבנה היחידה
 

 

 משתנים לטובה

 מדורה נושאה מיוחדתפעילות 

 חזרה על מושגי יסוד 

 בחג הקשורים

 "תעודת זהות"

דרכים ההקושי להשתנות ו 

 בכךלהצליח 

  והקומיקס"?מה על הפרק"

 תשליך בכיתה: פעילות

 

על שופר ועל הלימוד מקורות 

תשליך ה, נפשהחשבון 

 תשובההו

 "פותחים ספר"

' עמקובץ זה  בדף עבודה

10 

" החזרה למוטב"הסיפור 

  אֹו הנרי מאת

 "בסימן קריאה"

  "צוהר לעולם" קבוצות תמיכה סימולציהפעילות 

מילים עוד  ו"מצפון"המילה  

 נ-פ-צהנגזרות מהשורש 

 "על קצה הלשון"

גם אות אחת בלבד יכולה  

 לחולל שינוי משמעותי

 " חגתוחיד"

 
 

 

 

 חזרה על מושגי יסוד����: תעודת זהות
 

 למורה בלבד

 ורי של החגעל גלגולו ההיסט? הידעתם

בתק ופת המקרא   . ( וא ינ ו נח שב לרא ש ה שנה"  יום  תרועה" בתורה ר אש ח ודש  תשר י  הוא 

   .)החודש השב יע י" רק" היה תשריוחודש  ניסןנמנו הח ודש ים מחודש 

אמנם ממדים אל ו א ינם  מוזכר ים  ". חדשים"ממדים בתקופו ת מא וחרות  יו תר נו ספו לחג 

 כך התפתח . התרועה–י של ה י ום בתורה  אך גם הם נשענים  על המאפיי ן העיקר , בתורה

 ".ראש השנה"וגם  ל" יום הז יכר ון"ל, "יו ם הדין"והי ה גם ל" יום התר ועה"

 

בשיחה על שמות החג אפשר להצביע על החוט המקשר העובר בין כל מאפייני החג  �

ביום , הוא חל בראש חודש, היום הראשון בשנהיום זה הוא : והופך אותם למכלול אחד

"). כסה ליום חגנו"או בלשון ספר תהלים " (כסה"ולכן הוא מכונה גם ,  מכוסהשהירח נראה

ולכן , תקופה שהיא הזדמנות להתחדש ולהשתפר, תחילת השנה היא תקופה של התחדשות

 . חשבון נפשאנו עושים בה 

מטרת התקיעות בשופר היא לעורר את האדם לחשבון נפש ? שופר ולתרועהומה הקשר ל

 ").פותחים ספר"נחזור על כך במדור (רוא לו להשתפר לק, ולשינוי עצמי
 

ולהסביר כיצד כל אחד ,  מומלץ להצביע על הקשר בין מצוות החג ומנהגיו למטרות היום �

מהם עוזר להוביל את האדם לשינוי אישי ומבטא את רצוננו שהשנה הבאה תהיה שנה טובה 

 .יותר
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 והקומיקס? מה על הפרק
 

 .דים את נושא היחידהמדורים אלו מציגים לתלמי
 

 :בעקבות הקומיקס אפשר לדון עם התלמידים בשאלות העולות מן הדיאלוג בין שוקו וקורית

 

 "רע"האם גם להם יש הרגל ? האם אתם יכולים להזדהות עם שוקו �

 ?שקשה לכם להיפטר ממנו
 ?חלקית?  לגמרי–האם אתם חושבים שאפשר להיפטר מהרגלים רעים  �
האם גם ? האם הוא בעל משמעות: עשה שוקום על השינוי שכמה דעת �

או שרק שינוי מלא ומוחלט הוא שינוי , שינוי קטן הוא חשוב כפי שאמרה קורית

 ?אמתי ומשמעותי
 

  פותחים ספר

 

  �� שופר וחשבון נפש–" מתעוררים. "א��
 

ההכרה : שני הקטעים העוסקים בשופר מצביעים על השלב הראשון בתהליך השיפור העצמי

 .לא ראוי ובצורך שלא לחזור עליובמעשה ה
מן ההרגלים ומן המעשים , של האדם משגרת היום־יום" התעוררות"השופר מסמל את ה

 –ומביא אותו , הנעשים כלאחר יד

 לחשוב על מעשיו  .1

  לשנות אותםלרצות .2
 
 לימוד המקורות �

 מה הקשר בין: נוסף על השאלות המופיעות בדף אפשר להעלות בפני התלמידים את השאלה

...) תקיעת השופר מסוגלת בקלות להעיר ישנים משנתם, כמובן(התעוררות לתקיעה בשופר 

 . ם התכוון אליה"וכך להקביל בין השינה פיזית לשינה הרוחנית שהרמב
מישהו שרגיל כל־כך : למשל, עודדו את התלמידים להביא דוגמאות משלהם לשינה כזאת

השופר עשוי לעורר אותו . נפגעים מדבריולדבר בגסות עד שהוא כבר אינו שם לב שאנשים 

 . לשים לב שזו התנהגות פסולה

 
 האיור  �

שהתלמידים למדו (ל "הדמויות מזכירות בדבריהן את מדרש חז

 ).'המיועדת לכיתה ב" מעגל החגים"כבר בתכנית 

 

   ...)' פסוק דא"פפרק , תהלים( "ִּתְקעּו ַבחֶֹדׁש ׁשֹוָפר ":ֶּבֶרְכָיה ָּפַתח' ר

 . ַחְּדׁשּו ַמֲעֵׂשיֶכם–ׁש ַבחֶֹד
 .  ַׁשְּפרּו ַמֲעֵׂשיֶכם–ׁשֹוָפר 

 )'ט סימן ה"פרשה כ, מדרש ויקרא רבה(

 

כל ר אש חוד ש  הוא הזמ נה  , על פי  המסורת. בראש חוד ש מתחדש מר אה הירח ב שמים

משום  שחכמינ ו רא ו , א הידיעה"בה, "החוד ש"ראש השנה מכ ונה , לעי לבמדרש  .להתחדש

חכמי נו  התבס סו על   .  מ יוחדת לה שתדל ל הת חדש ולה שתנ ותהזדמנ ותבראש חוד ש תשר י 

כדי להדג יש א ת המסר  , )ר-פ-ש" (ש יפו ר"ולמ ילה " שופר"האות י ות המ שו תפות ל מי לה 

 . שהתק יעה בש ופר קוראת ל נו לשפר את מע שי נו
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  ��"תשליך. "ב��
 

. את  הפניי ת הגב למעש ים הרעים, התשל יך מסמל את ה שלב  השני בש ינ ו י העצמי �

על רצוננ ו  להעל ים את ח טאינ ו  ועל   )  דרך מיל ות  התפי לה(ת הת שליך  אנ ו מכר יז י ם בע

 .רצוננ ו לנתק כל ק שר עם המעשים הל א רצוי ים שע שי נו 
 
ג ם המעשה  הסמל י  שאנ ו ע וש ים בעת  התפי לה מבט א  את  , לא רק מ יל ות  התפיל ה �

אנחנ ו מבטאים א ת הרצון   , כי סים  שלנוהכאשר אנחנו מרוקנ ים את . הזאתהשא יפה 

פעולה זו עשויה לגרום  לנו להרג יש שאכ ן אפשר להתנתק   . רחיק מאתנ ו את החטאי םלה

 .  אלינ ו לנצח" דבוק ים"אינם שהמע שים  של נו   , מהחטא

 
בכיתה רצ וי ל בקש    �

מהתלמ ידים להסב י ר 

במיל ים של הם מה ממחי ש ה 

, זריקת פ ירור י הלחם  למים 

ולאחר מכ ן לקר וא  א ת 

הקטע הראשו ן שבתפ יל ת 

 תמ ר התשל יך שכ תבה הרּבָ 

 .  בדבניֻד

 : נשאל את התל מיד ים �

 מדוע אנחנ ו נדרש ים –על פי התפי לה  

  ? להשל יך את הפ ירור ים אל המים

שי מו ל ב שבתפ ילה הח דשה מדובר   (

, "כי של ונו ת וכאב ים"על השלכה של 

כמו , "חטאים"ולא על ההש לכה של 

 .)בנו סח הקלאס י ש ל התפיל ה

מומלץ להעמ יד את    �

שאלת המחשב ה במו קד 

 :  הדיו ן
כיצד יכ ול מע שה  ס מלי    �

 ? להוב יל ל שי נו י במצ יא ות
 : וכן  את הש אלו ת האל ה

.  וה בתפי לההתשליך מלּו �

מדוע חשוב להב יע במי לים   

מהמע שים הרע ים לה יפטר את רצונ נו  

מ ה אם נגד יר לעצמנ ו  במיל ים ְל(? שלנ ו

ל לנ ו  יו תר להצליח   יה יה ק, אנו ש ואפ ים

   )להש יג את המטרה

האם ניסוח במ ילים ש ל ההבטחה  �

, א ו של כל הב טחה אחרת, להשתנ ות

 ? יוצר התח י יבו ת גדולה  יו תר לקי ימה

 
 תשליך אישי  תשליך כללי לעומת �
 

,  )תפילה הנאמרת כמה וכמה פעמים ביום הכ יפור ים (הווידוישלא כמו תפילת  �

ת פילה ז ו   . ה מפרטת א יל ו חטא ים י ש ל השל יך אינה תשליךהתפילה  הנאמר ת בעת  

במ י וחד בגיל  (מכיוו ן שקשה , עם זאת. מביעה שא יפה כללי ת להי פטר מהחטאים שעשינ ו

אנ ו מ ציעים לער וך בכ יתה  תש ל יך א יש י  ,  לה בי ן ג ישה כ לל ית  ומ ופשטת  שכזאת) צעיר

שבמהלכ ו יגדיר ו התלמ ידי ם לעצמם מעשים לא טובים מסו ימ ים שעשו ו שה ם רוצים 

 ". השליךל"

 

, תכונה,  )טוש(בקשו מכל תלמיד לכת וב  על הפתק במצבע . חלקו פתק לכל תלמיד �

 .  לש נו ת או ל ה רחיק מעליהם, שהם רוצים לשפר, הרגל או מעש ה רע
 . חשוב לה זכיר ל תלמ ידים ש איש ל א יקרא מ ה שכתב ו ו שהם יכ ול ים להתבט א ללא  חשש

כשהכ תב כלפי (אל גיג ית המ ים לאחר מכן בקש ו מהתלמ יד ים לזרוק את הפתק ים שכ תבו 

פעולה ז ו תמ חיש לת למיד ים שאם מקדי שים לכך   . וכך הד יו  ידהה וה כ תוב  יימחק) מטה

 ."לה יעל ם"תכ ונ ות ומע שי ם לא ראו יים  יכו לים , זמן ו מאמץ
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 תשליך כיתתי: רעיון נוסף �

אפשר לחלק לת למיד ים עו ד פתק ועלי ו לבק ש מהם  לכתו ב מעש ים שלא רצ ו י שי יעש ו   

 לקרוא  מכמ ה תלמ ידי םהפעם כדאי לבקש ). אך נעש ו בכי תתם  בשנה שעברה ( בכיתה 

 . עצמו" ת של יך"מה שכתב ו לפני ה

 

  ��התשובה. ג��
 

 "חזרה בתשובה"הביטוי  �

בעיקר  כדי לכנות את התהל יך שעובר ים " חזרה בתשובה"כיום אנ ו משתמ שים בביט ו י 

יד ים שמ שמע ות  הביט וי   ח שוב  להס ביר לת למ. א ורח חי ים דתישבחרו  לאמץ  " חילונ ים"

שימ ו ל ב .  ו הפסקתם  על  מעש ים ר עים שנע שו מצ יי ן  כל חרטהו שהו א ,  כללי ת  יותר

היא הדרך הטבעי ת ו המקור ית   , שהב יטו י מנ יח שדרך הטו ב היא הדרך הטבע ית  לא דם

וא ול י ,  ה י א המקור ית הט וב דרך  שהרי אם–ה נחה ז ו עש ו יה ל סי יע  בתהל יך הש ינ ו י  . שלו

 .  אליהלשוב אי ן סי בה של א י וכל ,האדם אף הלך בה בעבר

 

  תהליך התשובה �
 

 ?ּוַמה ִהיא ַהּתְ ׁשּוָבה

 ,וִי ִסירֶ ּנּו ִמַּמֲחַׁשְבּת ֹו,  הּוא ֶׁשַּיֲעזֹב ַהחֹוטֵ א ֶחְטאֹו

 [...], וְִיְגמ ֹר ְּבִלּב ֹו ֶׁשּל ֹא ַיעֲ ֵׂשהּו עֹוד

 . ְוֵכן  ִיְתַנֵחם ַעל ֶׁשָעַבר

 .ְול ֹוַמר ִעְניָ נֹו ת ֵאּלּו ֶׁשָּגַמר ְּבִלּב ֹו , ְוָצִריְך ְלהִ ְתַוּד ֹות ִּבְׂשָפתָ י ו

 ) 'ה לכה ב' פ רק ב,  ה לכ ות   תשובה, משנה  תו רה,  ם"הרמב(

 

ובהם גם השלבים שהוזכרו במקורות (המקור לעיל מתאר את השלבים בשינוי העצמי 

 :ם"של הרמב" ארבעת הצעדים"אפשר לכנות אותו ). הקודמים

 ) הפסקת המעשה הרע–כלומר  (עזיבת החטא .1
  )החלטה שלא לחזור לחטוא (התחייבות לעתיד .2
 )טאטא שָחעל הֵח, חרטה על העבר (חרטה .3
 ביטוי במילים של המעשים המסוימים שעשה בעבר (וידוי  .4
 

כדי לעזור לתלמ ידים להתמ קד .  עסקנו כאשר למדנו על תשל יךווידויבשלב ה :ב,נ

והמ יל י ם , לא הזכרנ ו את ש לב  הוו ידו י ש וב כא ן, בשל ושת ה שלב ים הראש ו נים

" ְול ֹוַמר ִעְנָינ ֹות ֵאּלּו ֶׁשָּגַמר ְּבִלּבֹו, ְוָצִריְך ְלִהְתַוּד ֹות ִּבְׂשָפָתי ו"ם "האחרונ ות של הרמב

 . המ ופיע ב חוברת לת למיד יםלא צוטט ו במקור

 

 אפשר לבקש  מהתלמ ידים ל זהו ת בדבר י  הילדה  את הצעדים ה ש ו נים  :האיור �

 .ם"עליהם דיבר הרמ ב

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 6

 שתנות להצליח לה �
 יס ייע ו לתלמ ידים לנ תח את השיחה   4 ו־3שאלות . תהליך הת שו בה אינ ו פשו ט כל עיקר

ולחש וב ע ל דרכים )   בחו ב רת לתלמ ידים9' שהו באה  בקומיק ס שבעמ( בי ן שוק ו  וקור ית 

 : לעז ור לנ ו להפס יק  לעשות מע שה שא נו ר וצים  להפסיק לעש ות והעשו י ות 

ד יר לעצמנו מטרו ת בינ י ים שאפשר  להשיג ן   אלא להג, אי ן לצפות לש ינ ו י מי ידי ו מוחלט −

כך לא נתייא ש מהר ונאמ ין  בכוחנו   ). לא ללעו ס נעלי ים יום אחד בלבד: בקומ יקס(

 . להשתנ ות

במ קרה של , למש ל" (לחטוא"כדאי לנ סו ת להי מנע מל הגיע למצב ים שבהם אנ ו עלול ים  −

 ). ל א  להתקרב לאר ון ה נעלי ים, הכלב ש בקומ יקס, שוק ו

גם מפני שהו א חשוב בפני עצמו וגם מפני שה וא  , יש לראו ת בכל שינ ו י קטן  הישג חשוב −

על פי העיקר ו ן  שגם הליכה של א לף קיל ומטרים  (יכו ל לה יות  שלב ראש ו ן ב שינ ו י כול ל 

  ).מתחילה בצעד אחד קטן 

, קורית מחזקת את רוחו  של שוק ו: בקומיק ס( להיע זר גם באנש ים תומכ ים  כדאי לנס ות −

 ).  להתחיל בקט ן– ל ו הצעות ט וב ות וענ יי ני ות  מציעה

 
 

 "החזרה למוטב": בסימן קריאה
 

 

 על הסופר

 ?הידעתם

פורטר היה פקיד בבנק עד שהואשם .  הנרי הוא שמו הספרותי של ויליאם סידני פורטראֹו

ואלו זכו להצלחה , בכלא החל בכתיבת סיפוריו. הוא נשפט ונכלא לשלוש שנים. במעילה

 . הוא המשיך לכתוב גם לאחר שחרורו מהכלא. רבה

 

 הערה דידקטית

 –זהו סיפור מורכב ולכן אנו מציעים . מתאר פושע שחזר למוטבהסיפור 

  לחלק את הקריאה לקטעים ולשוחח על כל קטע−

  להפנות את התלמידים לדף העבודה מיד לאחר תום השיחה שליוותה את הקריאה−

 
  ימי'חילה נעסוק בתהליך שעבר גת. 1 �
אנבל היא , בלי ידיע תה . האהבה לאנב ל(? ימ י להפוך לאדם ישר'מה עורר את רצונו של ג �

ימי הב ין  שחי י ו יכ ול ים להתנ הל   'ג, נו סף על כך. ימ י לה שתנ ות  ו היא ש תמכה ב ו'שגרמה לג

 ) שהוא  יכ ול להצל יח גם אם יהי ה אדם ישר , בכי וו ן אחר משה תנהל ו עד כה

ה וא  הפסיק ל שדוד בנק ים  וה חליט לה יפטר (? ימ י אכ ן ה שתנה'ה בסיפור מ וכ יח לנ ו  שגמ �

 ) מכלי הפריצה  של ו

 

  ?מי יודע מה. 2 �

ימי  ל מוטב ה י יתה   ' בידי ק ורא י ה סיפ ור נמצא  המידע המאפ שר להם ל הבי ן שחזר תו  של ג

ה יפטר ימ י־רא לף הפסיק  לשדוד בנק ים  ושה וא ה תכ וו ן ל' הק ורא ים  י ודעים שג, למשל. אמתי ת

 . רו ב ה דמוי ות ב סיפ ור אי נן  יודע ות  זאת, א ולם. מכלי הפריצה

כיצד היו  , "ראלף"אם היו הנ וכחים בבנק  מגלים את זהו תו האמ תי ת  של מי שהכיר ו בשם  �

לחשו ב , כמו בן, הם הי ו עלול ים(?עשו יים לפרש את ה ימצא ותה של מז ו ודת כלי הפר יצה

נבל אף ה י יתה ע לול ה ל חשוב  שראלף   א.  שראלף הב יא א ת כל י ו במ טרה לפרוץ א ת הכספת
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 רק כדי ש יוכ ל ל היכנ ס אל חדר הכספו ת ו לראות כ יצד אית הכל ומר הת אר ס , ניצל א ותה

 !) פותחים את הכ ספת החדש ה

ולא היה ידוע לאנבל ולשאר הדמויות ) ולקוראים(איזה מידע היה ידוע לבלש בן פרייס  �

 )ימי לא חזר לשדוד בנקים'שכבר יותר משנה ג(? בסיפור

 

 של ראלף  החלטתו.3 �
ימי־ראלף ואת 'כיצד סיכנה ההחלטה לנסות לשחרר את הילדה מהכספת את חירותו של ג �

 ?סיכוייו להינשא לאנבל

 ? ימי־ראלף'מה אפשר ללמוד מהחלטה זו על דמותו של ג �
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 של הבלש בן פרייס תגובתו .4 �

? "מר ספנסר"ימי ואף כינה אותו 'אינו מכיר את גמדוע לדעתכם העמיד הבלש פנים כאילו  �

בוודאי עבר , ימי מוכן לסכן את נישואיו ואת חירותו כדי להציל חיים'ייתכן שהבין שאם היה ג(

 )מהפך אמתי

פושע אמור , מצד אחד(? האם היא צודקת? מה דעתכם על תגובתו של הבלש בן פרייס �

במובן מסוים ראלף אינו , מצד אחר.  כל פשעיוימי עדיין לא נענש על'וג, להיענש על מעשיו

אולי נכונותו של ראלף לסכן את עתידו כדי להציל את , כמו כן... הוא אינו אותו אדם, ימי'ג

 ).על החטאים שטרם נענש עליהם" מכפרת"הילדה 

 

מה הייתה עשויה להיות תגובתה של אנבל אם היה מתגלה לה שראלף היה פעם . 5 �

 ?פושע

 . דאי שהיא הייתה מנסה לבדוק אם ראלף אכן השתנה והפסיק לשדודקרוב לוו �

 . קרוב לוודאי שהייתה כועסת על שהסתיר ממנה את עברו ושואלת אותו מדוע נהג כך �

ייתכן , עם זאת. ייתכן שהייתה בוחנת מחדש את יחסיה עם ראלף וחושדת שניצל אותה �

  .שלא הייתה מפקפקת בכך שראלף אכן אוהב אותה
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 �� דף עבודה ��

 

ברעיונות " לעשות קצת סדר"כדי לאפשר לתלמידים . בשיחה זו עסקנו בסוגיות מורכבות�

הדף נמצא בסוף יחידה זו (אנו ממליצים להפנות את התלמידים לדף העבודה , שהועלו

 ).ותוכלו לצלם אותו ולחלקו לתלמידים

 

 

 :תשובות אפשריות לשאלות שבדף העבודה �

 

 ?שדדתי בנקיםאולי הם יבינו שבעבר . : ..א .1שאלה 

 .הילדה ניצלה שרק בזכותי: ... ב              

  .לעצור אותי ...המשטרה עלולה: ג              

 ? צליח לשחרר את אגתהמה אעשה מיד לאחר שא

  ?אנסה לברוח האם

אולי כדאי לי לנסות לבקש חנינה שהרי , אולי להפךאו 

וסיכנתי את עצמי כדי         הפסקתי לשדוד בנקים

 ? להציל חיים

 לא –הוכחתי את עצמי נה שָׁשזה כבר יותר ִמ... : ד

 .שדדתי בנק ופתחתי עסק כדי להתפרנס בדרך ישרה

   ?)לאנבל(ה מה אגיד ל: ה 

מספיק כמובן . אלו רק כמה רעיונות למחשבות שיכלו להתרוצץ בראשו של ראלף[

 ]שהתלמידים יזכירו אחת או שתיים מהן

שהוכחתי בחודשים האחרונים ; שבגללה החלטתי להשתנות; שאני אוהב אותה

שהחלטתי שאיני רוצה עוד לשדוד בנקים גם אם תעזוב ; שכבר איני פושע

מי כלי הפריצה כאשר ליוויתי אותה לחדר הכספת שבמקרה לגמרי היו ִע; אותי

עכשיו אני אבל , שלא העזתי לספר לה על עברי; ...ודווקא רציתי להיפטר מהם

שאני רוצה , שאני מקווה שתיתן בי אמון ; שמח שהיא יודעת את כל האמת

 ... תהלהתחתן ִא

 ...ואולי יציעו התלמידים עוד רעיונות

 

 

יכול להיות שהייתה כועסת ומנתקת : אנבל הייתה יכולה להגיב בדרכים שונות  :2שאלה 

, ויכולה להיות שהייתה מאמינה ל; לגמרי את הקשר עם ראלף

 ...ויכול להיות שהייתה מתלבטת מה לעשות

 . לכן יש לשאלה זו תשובות אפשריות רבות

, יש לכוון את התלמידים לדבר על רגשותיה של אנבל באותו מצב

על , על האימון שהיא רוכשת לראלף, או להפך, על ספקותיה

 . או להפך על ביטחונה בעתיד, חששותיה מן העתיד

 

 

 

מי היה אמור להיענש על פריצות הבנקים שביצע מאז שחרורו י'ג,  מצד אחד :3שאלה 

וכבר חודשים , הוא סיכן את חירותו ואת עתידו כדי להציל ילדה, מצד אחר; מהכלא

 ". חזר למוטב"רבים שלא חזר לסורו והוכיח שאכן 
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 צוהר לעולם
 

 

ם ש ל    רחוק לכאורה מע ולמ– קבוצות תמ יכה  –הנו שא שא נו ע וסק ים בו ה פעם במדור זה  �

כדי ל התגבר  על קוש י " קבו צת תמיכה"גם יל דים יכ ול ים להיע זר ב, עם זאת. הילד ים

במה לך קרי את  דבריהם של  המש תתפים  בקבוצ ות התמ יכה  אפשר ל כתוב על   . ולה שתנ ות

כג ון פ ית וח , הלוח א ת התח ומ ים שבה ם מסי יעת הק בוצה  ליח יד ים המנ סים  להשת נו ת

תמי כה בצורך   ,  סי וע בש ינ ו י הדרגתי,  נו ילשי " טיפ ים"מתן , האמו נה ב יכו לת ל השתנ ו ת

 . להשתנ ות  ועוד
 

 

, למשל. אפשר לערוך בכיתה ס ימ ול ציה קצרה של קבוצת תמי כה בנוש א הנוגע לתל מיד י ם �

המור ה תהיה מנחת הקב וצה ו תבקש מתלמ ידים ל ספר על הקשי ים   . הקוש י לק ום בבוקר

.  'ודד אותם  וכ ולע , ל תת  טיפים לחבר יהם, על הכ יש לו נות  ועל  ההצלחות  שלהם, שלהם

המורה  יכו לה לש תף את ה תלמיד ים בנ יס יו נה של ה ול ספר להם כיצד היא  הצליח ה להתגבר   

,  שרב ים מ חבריהם מתמ ודדים עם א ו תו הק וש יוה תלמיד ים י י ווכח . על הקוש י לק ום בב וקר

,   אם יה יה זמ ן ב שי עור הבא. שקיב לו מ חבריהם" טיפים"ויק בלו מ ש ימה לנ סו ת ל יי ש ם את ה

 להבין שא ינם ה יחיד ים הסוב לים   –עזרה במשה ו " קבוצת  התמיכה "אפשר לבדוק אם

 ...לה אמי ן ב יכ ולת ל התגבר על הקו שי  ועוד, מהבעיה

 

 

 על קצה הלשון
 

 . נ-פ- צשורשנגזרות מהמילים הכמה המדור מציג 

 
 
 

 ?הידעתם

מצאו הה ולכ ים והנ וס עים את הדרך הנכונ ה בש עות הי ום   , לפני הי ות המצ פנים, בימ י קדם

בעזרת מסל ולה  בשמי ם   , מכ יו ו ן שה שמש ז ורחת במזרח ו ש וקעת במערב(ת השמ ש בעזר

 ).  וכך גם היכן הם הכ י וו נים  האחרים,  אפשר לדעת איפה המזרח

שכ ן נ ו סעים אח רים נח ו   , בע יק ר למלחים(בשעות  הל ילה כ וכב  הצפון  הוא  שעזר לנ וסע ים 

 . לנ ו וט את דרכם) בליל ה
 

 

 חידות חג
 

 :פתרונות החידות הם

  שורש –ש חור �
  כריש–כביש  �

  שער–שוער  �
  מלוח–מלון  �
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"החזרה למוטב"  
 

מיומנות לנסות להצילה בעזרת החליט הָראְלף ־יִמי'ִגו,  הבנקה נלכדה בכספתָתָגHהילדה 

 .בנקיםשרכש כאשר היה שודד 

 
  1. מה חשב ג'ימי־ראלף בזמן שניסה לפרוץ את הכספת ולהציל את הילדה?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ?מה הי יתם א ומרים לָרא ְלף, אֲ נַ ֵּבלאילו עמדתם במקום  .2 

....................................................................................................................................

................................................................................................................................... 

 
 . ָראְלף־יִמי ' ל א לעצור את ִגש ּבֵ ן ְּפָריְי ס החל יט  מ סופר ש הבלש בסוף הסיפור.3 

 ........... .........................................................................?היו לדעתכם השיקולים שלוה מ

 
 כאשר יראו כולם שיש לי .א

כלים לפריצה ושאני יודע 
 מצד אחד – להשתמש בהם

 ............אולי הם יבינו שבעבר
........................................ 

אני מסתכן סיכון , בכל זאת. ג
 !גדול

 ................המשטרה עלולה
לאחר מה אעשה מיד 

 ?צליח לשחרר את אגתהאש
................................האם

................. 

התאמצתי כל־כך . ד
כבר . לשנות את דרכי

 נה ָׁשיותר ִמ
..............................

 ............................. 
 

תשקול מחדש בוודאי ֲאַנֵּבל . ה
 .אם להתחתן ִאתי או לא

 ?להמה אגיד 
............................................

............................................
.......................................... 

............................................
............................................

... 

, מצד אחר אך... . ב
דעו שרק כולם ֵי

בזכותי 
..........................

.................. 

 


