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מדריך יקר!
מבנה הפעילות:

1. מזקנים אתבונן - שיח משותף
2. "ספרי לי איזו מעשיה"-סיפור ודיון

מזקנים אתבונן - שיח משותף

"ספרי לי איזו מעשיה..."-סיפור ודיון

1

2

הפעילות המשותפת הפעם תעסוק בנושא" תוכחה ומוסר"
שאלות לדיון משותף:

1. מהי תוכחה ומהו מוסר? )תשובה אפשרית: להסביר לאדם דברים שבהם הוא טועה ועושה לא נכון 
    להסביר כי יש לתקן דברים מסוימים בהתנהגות ובהתנהלות....(

2. האם נכון להוכיח בן אדם?
    )תשובה אפשרית: בעיקרון צריך להוכיח בן אדם .יש גם פסוק שאומר: ִכּ֤י אֶ֥ת ֲאֶשׁ֣ר ֶיֱאהַ֣ב ְיֹהוָ֣ה יֹוכִ֑יַח ּוְכאָ֗ב   

ה׃ )משלי יג' ,יב'(,"הֹוֵכַח ּתֹוִכיַח ֶאת ֲעִמיֶתָך ְוֹלא ִתָּׂשא ָעָליו ֵחְטא" )ויקרא יט, יז(, (     ֶאת ֵבּ֥ן ִיְרצֶֽ
3. מהם היתרונות ומהם החסרונות של תוכחה? 

   )תשובה אפשרית: היתרונות של התוכחה הן שאדם יכול ללמוד כיצד לתקן את מעשיו ,הוא מבין כיצד   
    הוא נראה בעיני האחרים וכך יוכל לחשוב על הדברים שהאמרים לו.... החסרונות הם: לעיתים דברי  
    התוכחה נשמעים בצורה של ביקורת ואז האדם נעלב, נפגע מהדברים שנאמרים לו ובמקום לתקן 

    נעשית  
   פעולה הפוכה של התגוננות, התרסה וחוסר רצון לשמוע ולתקן...(

4. כיצד ניתן להוכיח בצורה נכונה כך שהאדם יוכל לצמוח ולהתקדם מהדברים שנאמרים לו? 
    )תשובה אפשרית: צריך להוכיח ולא לבקר. התוכחה באה ממקום בלב שמטרתו לתקן ולכן יש לדבר 

    בכבוד להסביר שאין לך כוונה לפגוע אלא אתה מבקש להאיר... הדברים צריכים להיאמר באופן פרטי 

למדריך:
קראו את הסיפור הבא ולימדו ממנו מוסר השכל:

רבי שלום מּפרֹוהֹוביטש נוהג היה ללכת בבגדים מפוארים ויקרים ובתכשיטי זהב. לאחר שנישא לנכדתו 
של רבי נחום מצ'רונביל, התגורר רבי שלום בביתו של רבי נחום. באותם הימים לא נראה היה כי רבי שלום 
עוסק בתורה ובעבודת הבורא, אלא ִהרבה לטייל בגנים ובפרדסים. בשל כך, הפצירו חסידיו של רבי נחום 

ברבם שיגער בחתנו וישכנע אותו לשנות את דרכיו.
בנם של צדיקים היה ר' שלום. אביו היה רבי אברהם המלאך, וסבו – המגיד ממזריטש. בשל כך, לא רצה ר' 
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נחום לגעור בחתן במילים קשות. אך בימים שלפני ראש השנה פנה אל חתנו ואמר: "חתני היקר, מדוע 
שלא תאמר בכל יום כמה פרקי תהלים? ימי הדין קרבים ובאים ועלינו להיות חרדים מאימת הדין".

ענה לו רבי שלום: "אמשול לך משל. פעם אחת מצאה תרנגולת ביצי אווז, וחשבה כי ביצי תרנגולת 
הן. דגרה התרנגולת על הביצים עד שבקעו האפרוחים. יום אחד הלכה התרנגולת לטייל עם אפרוחיה 
על שפת הנהר. פתאום קפצו האפרוחים אל המים והחלו שטים על פניהם. נבהלה התרנגולת וצעקה 

לעזרה. אז קרא אחד האפרוחים לעברה: 'אמא יקרה, אנחנו האווזים יודעים לשחות!'"
– "וכך גם אני" – אמר ר' שלום – "אילו היו האנשים יודעים מי אני באמת, היו מכסים אותי בשעוני זהב 

ובכל מה שיוכלו, כדי שאסכים להיות להם למנהיג".
מאותו היום ואילך שתק רבי נחום ולא גער עוד בר' שלום.

מוסר השכל: 
*הווי דן את כל האדם לכף זכות 

*לא תמיד מה שרואים בעיניים זה נכון .צריך להעמיק ולהכיר את האדם על מנת להכיר אותו.
*לא להיות פזיז ולהסיק מסקנות...
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ק ה  ט  י  מ  ת  ע  צ  ה  ח 

ח ה  ר  ז  ע  א  ט  ל  ר  י 

צ ק  ט  ת  ד  ו  י  ן  ג  ו 

ת ש  ה  נ  י  ל  ח  ו  ש  ך 

ל ב  מ  ט  ק  ט  ל  י  י  ק 

ם ה  א  ל  כ  א  ת  ק  ח  ש 

ו א  ר  ת  ש  ו  א  י  ה  מ 

ה י  ת  ש  ז  כ  ק  נ  נ  צ 

ט ס  ב  ח  מ  ל  ג  ת  כ  ה 

א ד  ג  ה  ק  ו  ס  ע  ת  ב 

 תפזורת:

תרמיל מילים:
חיוך, שיחה, לינה, אוכל, שתיה, תעסוקה, עזרה, הקשבה, ניקיון, הצעת מיטה.


