רציונל ומטרות היחידה
 על פי המסורת היהודית ,תחילת שנה חדשה היא הזדמנות מיוחדת
לעשות "חשבון נפש" )כלומר לסכם את מעשינו בשנה שחלפה ,להעריכם ולהתחרט על
המעשים הרעים שעשינו(,
ולהתחיל "דף חדש" ולהשתנות לטובה )להחליט לעשות מעשים טובים ולא לחזור על
המעשים רעים(.
 ביחידה זו נתמקד בשינוי העצמי על חשיבותו ועל קשייו.
נעסוק בתהליך המוביל אותנו לרצות להשתנות,
ובאמצעים היכולים לעזור לנו להצליח להשתנות בכוחות עצמו ובעזרת אחרים.
נדגיש שלמרות הקושי אפשר להשתנות ושגם שינויים קטנים יכולים להיות
משמעותיים מאוד.

ואם הזמן קצר...
ואם הזמן קצר ,ולא תוכלו ללמד את היחידה כולה ,אנו ממליצים להעדיף את הוראת
המדורים האלה:
 .1תעודת זהות )חזרה על מושגי יסוד(
 .2פותחים ספר )ובעיקר דברי הרמב"ם על השופר ועל חזרה בתשובה ,עמ'  10ו־12
בחוברת לתלמידים(
 .3צוהר לעולם )על קבוצות תמיכה(

אביזרים מיוחדים
לעריכת "התשליך האישי" )ראו בהמשך ,עמ'  (4רצוי להביא לכיתה:
 −פתקים )פתק אחד לכל תלמיד ,או שני פתקים לכל תלמיד אם תרצו לערוך גם תשליך
כיתתי(
 −מצבעים )טושים( רבים
 −גיגית מים
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מבנה היחידה
משתנים לטובה
המדור
"תעודת זהות"
"מה על הפרק?" והקומיקס
"פותחים ספר"

"בסימן קריאה"
"צוהר לעולם"
"על קצה הלשון"
"חידות חג"

הנושא
חזרה על מושגי יסוד
הקשורים בחג
הקושי להשתנות והדרכים
להצליח בכך
לימוד מקורות על השופר ועל
חשבון הנפש ,התשליך
והתשובה
הסיפור "החזרה למוטב"
מאת אֹו הנרי
קבוצות תמיכה
המילה "מצפון" ועוד מילים
הנגזרות מהשורש צ-פ-נ
גם אות אחת בלבד יכולה
לחולל שינוי משמעותי

פעילות מיוחדת

פעילות :תשליך בכיתה

דף עבודה בקובץ זה עמ'
10
פעילות סימולציה

תעודת זהות :חזרה על מושגי יסוד
למורה בלבד
הידעתם? על גלגולו ההיסטורי של החג
בתורה ראש חודש תשרי הוא "יום תרועה" ואינו נחשב לראש השנה) .בתקופת המקרא
נמנו החודשים מחודש ניסן וחודש תשרי היה "רק" החודש השביעי(.
בתקופות מאוחרות יותר נוספו לחג ממדים "חדשים" .אמנם ממדים אלו אינם מוזכרים
בתורה ,אך גם הם נשענים על המאפיין העיקרי של היום בתורה – התרועה .כך התפתח
"יום התרועה" והיה גם ל"יום הדין" ,ל"יום הזיכרון" וגם ל"ראש השנה".
 בשיחה על שמות החג אפשר להצביע על החוט המקשר העובר בין כל מאפייני החג
והופך אותם למכלול אחד :יום זה הוא היום הראשון בשנה ,הוא חל בראש חודש ,ביום
שהירח נראה מכוסה ,ולכן הוא מכונה גם "כסה" )או בלשון ספר תהלים "כסה ליום חגנו"(.
תחילת השנה היא תקופה של התחדשות ,תקופה שהיא הזדמנות להתחדש ולהשתפר ,ולכן
אנו עושים בה חשבון נפש.
ומה הקשר לתרועה ולשופר? מטרת התקיעות בשופר היא לעורר את האדם לחשבון נפש
ולשינוי עצמי ,לקרוא לו להשתפר )נחזור על כך במדור "פותחים ספר"(.
 מומלץ להצביע על הקשר בין מצוות החג ומנהגיו למטרות היום ,ולהסביר כיצד כל אחד
מהם עוזר להוביל את האדם לשינוי אישי ומבטא את רצוננו שהשנה הבאה תהיה שנה טובה
יותר.
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מה על הפרק? והקומיקס
מדורים אלו מציגים לתלמידים את נושא היחידה.
בעקבות הקומיקס אפשר לדון עם התלמידים בשאלות העולות מן הדיאלוג בין שוקו וקורית:
 האם אתם יכולים להזדהות עם שוקו? האם גם להם יש הרגל "רע"
שקשה לכם להיפטר ממנו?
 האם אתם חושבים שאפשר להיפטר מהרגלים רעים – לגמרי? חלקית?
 מה דעתכם על השינוי שעשה שוקו :האם הוא בעל משמעות? האם גם
שינוי קטן הוא חשוב כפי שאמרה קורית ,או שרק שינוי מלא ומוחלט הוא שינוי
אמתי ומשמעותי?

פותחים ספר
א" .מתעוררים" – שופר וחשבון נפש
שני הקטעים העוסקים בשופר מצביעים על השלב הראשון בתהליך השיפור העצמי :ההכרה
במעשה הלא ראוי ובצורך שלא לחזור עליו.
השופר מסמל את ה"התעוררות" של האדם משגרת היום־יום ,מן ההרגלים ומן המעשים
הנעשים כלאחר יד ,ומביא אותו –
 .1לחשוב על מעשיו
 .2לרצות לשנות אותם
 לימוד המקורות
נוסף על השאלות המופיעות בדף אפשר להעלות בפני התלמידים את השאלה :מה הקשר בין
התעוררות לתקיעה בשופר )כמובן ,תקיעת השופר מסוגלת בקלות להעיר ישנים משנתם(...
וכך להקביל בין השינה פיזית לשינה הרוחנית שהרמב"ם התכוון אליה.
עודדו את התלמידים להביא דוגמאות משלהם לשינה כזאת ,למשל :מישהו שרגיל כל־כך
לדבר בגסות עד שהוא כבר אינו שם לב שאנשים נפגעים מדבריו .השופר עשוי לעורר אותו
לשים לב שזו התנהגות פסולה.
 האיור
הדמויות מזכירות בדבריהן את מדרש חז"ל )שהתלמידים למדו
כבר בתכנית "מעגל החגים" המיועדת לכיתה ב'(.
ׁשֹופר" )תהלים ,פרק פ"א פסוק ד'( ...
ר' ֶּב ֶר ְכיָה ָּפ ַתחִּ " :ת ְקעּו ַבחֹדֶׁש ָ
ֲׂשיכֶם.
חֹדׁש – ַחּדְׁשּו ַמע ֵ
ַב ֶ
ֲׂשיכֶם.
ׁש ְּפרּו ַמע ֵ
ׁשֹופר – ַ
ָ
)מדרש ויקרא רבה ,פרשה כ"ט סימן ה'(

בראש חודש מתחדש מראה הירח בשמים .על פי המסורת ,כל ראש חודש הוא הזמנה
להתחדש .במדרש לעיל ,ראש השנה מכונה "החודש" ,בה"א הידיעה ,משום שחכמינו ראו
בראש חודש תשרי הזדמנות מיוחדת להשתדל להתחדש ולהשתנות .חכמינו התבססו על
האותיות המשותפות למילה "שופר" ולמילה "שיפור" )ש-פ-ר( ,כדי להדגיש את המסר
שהתקיעה בשופר קוראת לנו לשפר את מעשינו.
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ב" .תשליך"
 התשליך מסמל את השלב השני בשינוי העצמי ,את הפניית הגב למעשים הרעים.
בעת התשליך אנו מכריזים )דרך מילות התפילה( על רצוננו להעלים את חטאינו ועל
רצוננו לנתק כל קשר עם המעשים הלא רצויים שעשינו.
 לא רק מילות התפילה ,גם המעשה הסמלי שאנו עושים בעת התפילה מבטא את
השאיפה הזאת .כאשר אנחנו מרוקנים את הכיסים שלנו ,אנחנו מבטאים את הרצון
להרחיק מאתנו את החטאים .פעולה זו עשויה לגרום לנו להרגיש שאכן אפשר להתנתק
אינם "דבוקים" אלינו לנצח.
מהחטא ,שהמעשים שלנו
את
להעמיד
 מומלץ
שאלת המחשבה במוקד
הדיון:
 כיצד יכול מעשה סמלי
להוביל לשינוי במציאות?
וכן את השאלות האלה:
 התשליך מלּווה בתפילה.
מדוע חשוב להביע במילים
את רצוננו להיפטר מהמעשים הרעים
שלנו? )אם נגדיר לעצמנו במילים ְלמה
אנו שואפים ,יהיה קל לנו יותר להצליח
להשיג את המטרה(
 האם ניסוח במילים של ההבטחה
להשתנות ,או של כל הבטחה אחרת,
יוצר התחייבות גדולה יותר לקיימה?

 בכיתה רצוי לבקש
להסביר
מהתלמידים
במילים שלהם מה ממחישה
זריקת פירורי הלחם למים,
ולאחר מכן לקרוא את
הקטע הראשון שבתפילת
הרּבה תמר
ָ
תשליך שכתבה
ֻדבדבני.
 נשאל את התלמידים:
על פי התפילה – מדוע אנחנו נדרשים
להשליך את הפירורים אל המים?
)שימו לב שבתפילה החדשה מדובר
על השלכה של "כישלונות וכאבים",
ולא על ההשלכה של "חטאים" ,כמו
בנוסח הקלאסי של התפילה(.
 תשליך כללי לעומת תשליך אישי

 שלא כמו תפילת הווידוי )תפילה הנאמרת כמה וכמה פעמים ביום הכיפורים(,
התפילה הנאמרת בעת התשליך אינה מפרטת אילו חטאים יש להשליך .תפילה זו
מביעה שאיפה כללית להיפטר מהחטאים שעשינו .עם זאת ,מכיוון שקשה )במיוחד בגיל
צעיר( להבין גישה כללית ומופשטת שכזאת ,אנו מציעים לערוך בכיתה תשליך אישי
שבמהלכו יגדירו התלמידים לעצמם מעשים לא טובים מסוימים שעשו ושהם רוצים
"להשליך".
 חלקו פתק לכל תלמיד .בקשו מכל תלמיד לכתוב על הפתק במצבע )טוש( ,תכונה,
הרגל או מעשה רע ,שהם רוצים לשפר ,לשנות או להרחיק מעליהם.
חשוב להזכיר לתלמידים שאיש לא יקרא מה שכתבו ושהם יכולים להתבטא ללא חשש.
לאחר מכן בקשו מהתלמידים לזרוק את הפתקים שכתבו אל גיגית המים )כשהכתב כלפי
מטה( וכך הדיו ידהה והכתוב יימחק .פעולה זו תמחיש לתלמידים שאם מקדישים לכך
זמן ומאמץ ,תכונות ומעשים לא ראויים יכולים "להיעלם".
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 רעיון נוסף :תשליך כיתתי
אפשר לחלק לתלמידים עוד פתק ועליו לבקש מהם לכתוב מעשים שלא רצוי שייעשו
בכיתה )אך נעשו בכיתתם בשנה שעברה( .הפעם כדאי לבקש מכמה תלמידים לקרוא
מה שכתבו לפני ה"תשליך" עצמו.
ג .התשובה
 הביטוי "חזרה בתשובה"
כיום אנו משתמשים בביטוי "חזרה בתשובה" בעיקר כדי לכנות את התהליך שעוברים
"חילונים" שבחרו לאמץ אורח חיים דתי .חשוב להסביר לתלמידים שמשמעות הביטוי
כללית יותר ,ושהוא מציין כל חרטה על מעשים רעים שנעשו והפסקתם .שימו לב
שהביטוי מניח שדרך הטוב היא הדרך הטבעית לאדם ,היא הדרך הטבעית והמקורית
שלו .הנחה זו עשויה לסייע בתהליך השינוי – שהרי אם דרך הטוב היא המקורית ,ואולי
האדם אף הלך בה בעבר ,אין סיבה שלא יוכל לשוב אליה.
 תהליך התשובה
ּומה ִהיא ַה ְּתׁשּובָה?
ַ
ׁשבְּתֹו,
ירּנּו ִמ ַּמ ֲח ַ
חֹוטא ֶח ְטאֹו ,וִי ִס ֶ
ׁשּיַעֲזֹב ַה ֵ
הּוא ֶ
ׂשהּו עֹוד[...] ,
ַע ֵ
ׁשּלֹא י ֲ
וְיִגְמֹר ְּבלִּבֹו ֶ
ָבר.
ׁשע ַ
ַחם עַל ֶ
ִתנ ֵ
וְכֵן י ְ
ָמר ְּבלִּבֹו.
ׁשּג ַ
ֹומר ִעְניָנֹות ֵאּלּו ֶ
ִׂש ָפ ָתיו ,וְל ַ
ְה ְתוַּדֹות ּב ְ
וְ ָצרִי ְך ל ִ
)הרמב"ם ,משנה תורה ,הלכות תשובה ,פרק ב' הלכה ב'(

המקור לעיל מתאר את השלבים בשינוי העצמי )ובהם גם השלבים שהוזכרו במקורות
הקודמים( .אפשר לכנות אותו "ארבעת הצעדים" של הרמב"ם:
 .1עזיבת החטא )כלומר – הפסקת המעשה הרע(
 .2התחייבות לעתיד )החלטה שלא לחזור לחטוא(
שחטא(
החטא ָ
 .3חרטה )חרטה על העבר ,על ֵ
 .4וידוי )ביטוי במילים של המעשים המסוימים שעשה בעבר
נ,ב :בשלב הווידוי עסקנו כאשר למדנו על תשליך .כדי לעזור לתלמידים להתמקד
בשלושת השלבים הראשונים ,לא הזכרנו את שלב הווידוי שוב כאן ,והמילים
ָמר ְּבלִּבֹו"
ׁשּג ַ
ֹומר ִעְניָנֹות ֵאּלּו ֶ
ִׂש ָפ ָתיו ,וְל ַ
ְה ְתוַּדֹות ּב ְ
האחרונות של הרמב"ם "וְ ָצרִי ְך ל ִ
לא צוטטו במקור המופיע בחוברת לתלמידים.
 האיור :אפשר לבקש מהתלמידים לזהות בדברי הילדה את הצעדים השונים
עליהם דיבר הרמב"ם.
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 להצליח להשתנות
תהליך התשובה אינו פשוט כל עיקר .שאלות  3ו־ 4יסייעו לתלמידים לנתח את השיחה
בין שוקו וקורית )שהובאה בקומיקס שבעמ'  9בחוברת לתלמידים( ולחשוב על דרכים
העשויות לעזור לנו להפסיק לעשות מעשה שאנו רוצים להפסיק לעשותו:
 −אין לצפות לשינוי מיידי ומוחלט ,אלא להגדיר לעצמנו מטרות ביניים שאפשר להשיגן
)בקומיקס :לא ללעוס נעליים יום אחד בלבד( .כך לא נתייאש מהר ונאמין בכוחנו
להשתנות.
 −כדאי לנסות להימנע מלהגיע למצבים שבהם אנו עלולים "לחטוא" )למשל ,במקרה של
שוקו ,הכלב שבקומיקס ,לא להתקרב לארון הנעליים(.
 −יש לראות בכל שינוי קטן הישג חשוב ,גם מפני שהוא חשוב בפני עצמו וגם מפני שהוא
יכול להיות שלב ראשון בשינוי כולל )על פי העיקרון שגם הליכה של אלף קילומטרים
מתחילה בצעד אחד קטן(.
 −כדאי לנסות להיעזר גם באנשים תומכים ) בקומיקס :קורית מחזקת את רוחו של שוקו,
מציעה לו הצעות טובות וענייניות – להתחיל בקטן(.

בסימן קריאה" :החזרה למוטב"
על הסופר
הידעתם?
אֹו הנרי הוא שמו הספרותי של ויליאם סידני פורטר .פורטר היה פקיד בבנק עד שהואשם
במעילה .הוא נשפט ונכלא לשלוש שנים .בכלא החל בכתיבת סיפוריו ,ואלו זכו להצלחה
רבה .הוא המשיך לכתוב גם לאחר שחרורו מהכלא.
הערה דידקטית
הסיפור מתאר פושע שחזר למוטב .זהו סיפור מורכב ולכן אנו מציעים –
 −לחלק את הקריאה לקטעים ולשוחח על כל קטע
 −להפנות את התלמידים לדף העבודה מיד לאחר תום השיחה שליוותה את הקריאה
  .1תחילה נעסוק בתהליך שעבר ג'ימי
 מה עורר את רצונו של ג'ימי להפוך לאדם ישר? )האהבה לאנבל .בלי ידיעתה ,אנבל היא
שגרמה לג'ימי להשתנות והיא שתמכה בו .נוסף על כך ,ג'ימי הבין שחייו יכולים להתנהל
בכיוון אחר משהתנהלו עד כה ,שהוא יכול להצליח גם אם יהיה אדם ישר(
 מה בסיפור מוכיח לנו שג'ימי אכן השתנה? )הוא הפסיק לשדוד בנקים והחליט להיפטר
מכלי הפריצה שלו(
  .2מי יודע מה?
בידי קוראי הסיפור נמצא המידע המאפשר להם להבין שחזרתו של ג'ימי למוטב הייתה
אמתית .למשל ,הקוראים יודעים שג'ימי־ראלף הפסיק לשדוד בנקים ושהוא התכוון להיפטר
מכלי הפריצה .אולם ,רוב הדמויות בסיפור אינן יודעות זאת.
 אם היו הנוכחים בבנק מגלים את זהותו האמתית של מי שהכירו בשם "ראלף" ,כיצד היו
עשויים לפרש את הימצאותה של מזוודת כלי הפריצה?)הם היו עלולים ,כמובן ,לחשוב
שראלף הביא את כליו במטרה לפרוץ את הכספת .אנבל אף הייתה עלולה לחשוב שראלף
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ניצל אותה ,כלומר התארס איתה רק כדי שיוכל להיכנס אל חדר הכספות ולראות כיצד
פותחים את הכספת החדשה!(
 איזה מידע היה ידוע לבלש בן פרייס )ולקוראים( ולא היה ידוע לאנבל ולשאר הדמויות
בסיפור? )שכבר יותר משנה ג'ימי לא חזר לשדוד בנקים(
  .3החלטתו של ראלף
 כיצד סיכנה ההחלטה לנסות לשחרר את הילדה מהכספת את חירותו של ג'ימי־ראלף ואת
סיכוייו להינשא לאנבל?
 מה אפשר ללמוד מהחלטה זו על דמותו של ג'ימי־ראלף?

  .4תגובתו של הבלש בן פרייס
 מדוע לדעתכם העמיד הבלש פנים כאילו אינו מכיר את ג'ימי ואף כינה אותו "מר ספנסר"?
)ייתכן שהבין שאם היה ג'ימי מוכן לסכן את נישואיו ואת חירותו כדי להציל חיים ,בוודאי עבר
מהפך אמתי(
 מה דעתכם על תגובתו של הבלש בן פרייס? האם היא צודקת? )מצד אחד ,פושע אמור
להיענש על מעשיו ,וג'ימי עדיין לא נענש על כל פשעיו .מצד אחר ,במובן מסוים ראלף אינו
ג'ימי ,הוא אינו אותו אדם ...כמו כן ,אולי נכונותו של ראלף לסכן את עתידו כדי להציל את
הילדה "מכפרת" על החטאים שטרם נענש עליהם(.
  .5מה הייתה עשויה להיות תגובתה של אנבל אם היה מתגלה לה שראלף היה פעם
פושע?
 קרוב לוודאי שהיא הייתה מנסה לבדוק אם ראלף אכן השתנה והפסיק לשדוד.
 קרוב לוודאי שהייתה כועסת על שהסתיר ממנה את עברו ושואלת אותו מדוע נהג כך.
 ייתכן שהייתה בוחנת מחדש את יחסיה עם ראלף וחושדת שניצל אותה .עם זאת ,ייתכן
שלא הייתה מפקפקת בכך שראלף אכן אוהב אותה.
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 דף עבודה 
בשיחה זו עסקנו בסוגיות מורכבות .כדי לאפשר לתלמידים "לעשות קצת סדר" ברעיונות
שהועלו ,אנו ממליצים להפנות את התלמידים לדף העבודה )הדף נמצא בסוף יחידה זו
ותוכלו לצלם אותו ולחלקו לתלמידים(.

 תשובות אפשריות לשאלות שבדף העבודה:
שאלה  .1א ... :אולי הם יבינו שבעבר שדדתי בנקים?
ב ... :שרק בזכותי הילדה ניצלה.
ג :המשטרה עלולה ...לעצור אותי.
מה אעשה מיד לאחר שאצליח לשחרר את אגתה?
האם אנסה לברוח?
או אולי להפך ,אולי כדאי לי לנסות לבקש חנינה שהרי
וסיכנתי את עצמי כדי
הפסקתי לשדוד בנקים
להציל חיים?
ׁשנה שהוכחתי את עצמי – לא
ד ... :זה כבר יותר ִמ ָ
שדדתי בנק ופתחתי עסק כדי להתפרנס בדרך ישרה.
ה  :מה אגיד לה )לאנבל(?
]אלו רק כמה רעיונות למחשבות שיכלו להתרוצץ בראשו של ראלף .מספיק כמובן
שהתלמידים יזכירו אחת או שתיים מהן[

שאני אוהב אותה; שבגללה החלטתי להשתנות; שהוכחתי בחודשים האחרונים
שכבר איני פושע; שהחלטתי שאיני רוצה עוד לשדוד בנקים גם אם תעזוב
אותי; שבמקרה לגמרי היו ִעמי כלי הפריצה כאשר ליוויתי אותה לחדר הכספת
ודווקא רציתי להיפטר מהם ;...שלא העזתי לספר לה על עברי ,אבל עכשיו אני
שמח שהיא יודעת את כל האמת; שאני מקווה שתיתן בי אמון  ,שאני רוצה
להתחתן ִאתה...
ואולי יציעו התלמידים עוד רעיונות...

שאלה  :2אנבל הייתה יכולה להגיב בדרכים שונות :יכול להיות שהייתה כועסת ומנתקת
לגמרי את הקשר עם ראלף; יכולה להיות שהייתה מאמינה לו,
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 ספקותיה ,או להפך ,על האימון שהיא רוכשת לראלף ,על
חששותיה מן העתיד ,או להפך על ביטחונה בעתיד.

שאלה  : 3מצד אחד ,ג'ימי היה אמור להיענש על פריצות הבנקים שביצע מאז שחרורו
מהכלא; מצד אחר ,הוא סיכן את חירותו ואת עתידו כדי להציל ילדה ,וכבר חודשים
רבים שלא חזר לסורו והוכיח שאכן "חזר למוטב".
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צוהר לעולם
 הנושא שאנו עוסקים בו הפעם במדור זה – קבוצות תמיכה – רחוק לכאורה מעולמם של
הילדים .עם זאת ,גם ילדים יכולים להיעזר ב"קבוצת תמיכה" כדי להתגבר על קושי
ולהשתנות .במהלך קריאת דבריהם של המשתתפים בקבוצות התמיכה אפשר לכתוב על
הלוח את התחומים שבהם מסייעת הקבוצה ליחידים המנסים להשתנות ,כגון פיתוח
האמונה ביכולת להשתנות ,מתן "טיפים" לשינוי ,סיוע בשינוי הדרגתי ,תמיכה בצורך
להשתנות ועוד.

 אפשר לערוך בכיתה סימולציה קצרה של קבוצת תמיכה בנושא הנוגע לתלמידים .למשל,
הקושי לקום בבוקר .המורה תהיה מנחת הקבוצה ותבקש מתלמידים לספר על הקשיים
שלהם ,על הכישלונות ועל ההצלחות שלהם ,לתת טיפים לחבריהם ,לעודד אותם וכו'.
המורה יכולה לשתף את התלמידים בניסיונה שלה ולספר להם כיצד היא הצליחה להתגבר
על הקושי לקום בבוקר .התלמידים ייווכחו שרבים מחבריהם מתמודדים עם אותו הקושי,
ויקבלו משימה לנסות ליישם את ה"טיפים" שקיבלו מחבריהם .אם יהיה זמן בשיעור הבא,
אפשר לבדוק אם "קבוצת התמיכה" עזרה במשהו – להבין שאינם היחידים הסובלים
מהבעיה ,להאמין ביכולת להתגבר על הקושי ועוד...

על קצה הלשון
המדור מציג כמה מילים הנגזרות מהשורש צ-פ-נ.

הידעתם?
בימי קדם ,לפני היות המצפנים ,מצאו ההולכים והנוסעים את הדרך הנכונה בשעות היום
בעזרת השמש )מכיוון שהשמש זורחת במזרח ושוקעת במערב ,בעזרת מסלולה בשמים
אפשר לדעת איפה המזרח ,וכך גם היכן הם הכיוונים האחרים(.
בשעות הלילה כוכב הצפון הוא שעזר לנוסעים )בעיקר למלחים ,שכן נוסעים אחרים נחו
בלילה( לנווט את דרכם.

חידות חג
פתרונות החידות הם:
 חורש – שורש
 כביש – כריש
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שוער – שער
מלון – מלוח

"החזרה למוטב"
ימי־רָאלְף החליט לנסות להצילה בעזרת המיומנות
הילדה ָ Hג ָתה נלכדה בכספת הבנק ,ו ִג' ִ
שרכש כאשר היה שודד בנקים.
 .1מה חשב ג'ימי־ראלף בזמן שניסה לפרוץ את הכספת ולהציל את הילדה?

ב ... .אך מצד אחר,
כולם יֵדעו שרק
בזכותי
..........................
..................

א .כאשר יראו כולם שיש לי
כלים לפריצה ושאני יודע
להשתמש בהם – מצד אחד
אולי הם יבינו שבעבר............
........................................

ג .בכל זאת ,אני מסתכן סיכון
גדול!
המשטרה עלולה................
מה אעשה מיד לאחר
שאצליח לשחרר את אגתה?
האם................................
.................

הֲ .אנַּבֵל בוודאי תשקול מחדש
אם להתחתן ִאתי או לא.
מה אגיד לה?
............................................
............................................
..........................................
............................................
............................................
...

ד .התאמצתי כל־כך
לשנות את דרכי .כבר
ׁשנה
יותר ִמ ָ
..............................
.............................

 .2אילו עמדתם במקום ֲאַנּבֵל ,מה הייתם אומרים לרָאלְף?
....................................................................................................................................
...................................................................................................................................
ימי־רָאלְף.
 .3בסוף הסיפור מסופר שהבלש ֵּבן ְּפ ָריְיס החליט שלא לעצור את ִג' ִ
מה היו לדעתכם השיקולים שלו? ....................................................................................
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