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יום הכיפורים – וידוי וסליחה
רקע ומטרות השיעור
אסתר מאיר –הורוביץ" :בחרתי לעסוק ביום הכיפורים מכיוון שהוא אחד מחגי תשרי שמתייחסים אליהם באופן קבוע
בכיתות .תחילת שנה בבית ספר זו הזדמנות טובה לשיעור שעוסק בסליחה ובפתיחת דף חדש .החלטתי לגעת
בנושא של 'וידוי' .אני מוצאת שתפילת 'וידוי' יש לה משמעות מרכזית ביום היא מחייבת אותנו לחשבון נפש ,לפירוט
של החטאים ולקיחת אחריות .אולם תלמידות/ים שלא פוקדות/ים את בית הכנסת לא מכירות/ים את התפילה כלל.
לכן בחרתי לחשוף אותן/ם תחילה לתפילה .חשוב לי שהתלמידות/ים ישימו לב שלעיתים אדם מתוודה גם על חטא
שלא עשה .אני רואה חשיבות בלהכיר בחטאים של הקהילה שלי וגם לי יש חלק בהם .אם בהעלמת עין /או בכך שלא
יכולתי לתמוך באדם בשעת משבר .יש כאן מחד אחריות אישית אך גם אחריות חברתית /קהילתית .המעבר על
החטאים על פי סדר ה -א"ב מחייבת אותנו לדקדק .עם זאת ,יש משהו קשה בקריאה של רשימת החטאים הללו,
משהו מייאש .איך ניתן לתקן בכלל רשימה ארוכה כל כך של 'כשלונות'? לכן אהבתי מאד את הנוסח של קהילת נאוה
תהילה .אדם צריך לדעת למנות גם את החוזקות שלו ,להכיר אותם ולהעצים אותם .מקווה שבמהלך שיעור זה
התלמידות/ים יתעוררו למחשבה וללקיחת אחריות .חלק גדול מהפעילות בשיעור נעשה באופן אישי או בזוג מתוך
הבנה ששיתוף בתכנים אישיים בפורום הכיתתי הוא לא פשוט ויכול לגרום לציניות או לחוסר שיתוף פעולה .העבודה
האישית והזוגית תחייב אותם/ן לקחת חלק".

1
עדין לא נרשמת לעלון שלנו? | לחץ/י כאן לקבלת חומרי השראה והפעלות לתיבת המייל שלך!

קדמה – לשוויון בחינוך ובחברה בישראל

מהלך השיעור
פתיחה :כתיבה אישית ( 5ד')
נתחיל את השיעור בהשמעת מוסיקה רגועה ,נחלק לכל תלמיד/ה דף עם שאלות (מצורף כנספח).
במליאה נאפשר ל  2-3תלמידות/ים לשתף לפי רצונן/ם.
הסבר קצר על 'וידוי' 5( :ד')
בתפילת שחרית מדי יום ובתפילת יום הכיפורים ,יש תפילה מיוחדת הנקראת 'וידוי' שָ מונָה רשימת חטאים לפי
האלפבית .ביום הכיפורים נוספת לה רשימה ארוכה יותר של חטאים ,המסודרת אף היא לפי האלפבית ('על חטא
שחטאנו לפניך .)'..אמנם זוהי רשימה קבועה ולא אישית ,וסביר להניח שלא כל המתפללים חטאו בכל העברות,
ובכל זאת ,נהוג לחזור ולמנות כל חטא וחטא תוך הכאה על החזה מול הלב (מתוך אפרת אמית ליבוביץ ,אתר
מדרשת)
נשאל  :למה לדעתכן/ם חשוב לומר וידוי? מה הערך שעומד מאחורי הוידוי?
פעילות בזוגות ( 20ד')
התלמידות/ים יקראו את הקטעים הבאים ,וידונו בשאלות המתייחסות אליהם .הקטעים מצורפים כנספחים .מומלץ
לחלק את הקטעים בנפרד ולהקצות זמן עבודה לכל אחד מהם.
קטע  :1ווידוי על פי נוסח ספרד (קישור לקטע)
קטע  :2ווידוי שכתבה טליה מיכל ,חברת 'קהילת נאוה תהילה' (קישור לקטע)
קטע  :3שנכתב גם הוא על ידי קהילת 'נאוה תהילה' (קישור לקטע)
שיתוף במליאה 15( :דקות)
●

דבר אחד שהיה לי מעניין /משמעותי בשיח בזוגות.
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אני סולח/ת לעצמי ש ________________________________________________________
אני סולח/ת לעצמי על _______________________________________________________
אני צריכ/ה לסלוח ל _________________________________________________________
אני צריכה /להתנצל בפני _____________________________________________________
אני רוצה לחזק ולשמר את התכונות הטובות שבי_____________________________________ :

תמונה מתוך pixabay
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קטע  :1ווידוי על פי נוסח ספרד
אָ ַׁש ְמנו ּ .אָ כַׁלְ נו ּ מַׁ אֲ כָלות אֲ סו ּרות.
תור ֶת ָך.
ָּבג ְַׁדנו ּּ ִּ .ב ּ ַׁטלְ נו ּ ָ
ָ ּגזַׁלְ נו ּּ ָ .גנַׁבְ נו ּּ .ג ִָּאינו ּ.
דפי ְולָשון הָ ָרע .דִּּ ַּׁב ְרנו ּ אֶ חָ ד ַּׁב ּ ֶפה וְאֶ חָ ד ַּׁב ּלֵּב.
דִּּ ַּׁב ְרנו ּ ִּ
ידי טֻ ְמאַׁ ת קֶ ִּרי ַּׁב ַּׁל ְילָה.
הֶ ֱעוִּינו ִּּ .ה ְרהַׁ ְרנו ּ ִּה ְרהו ִּּרים ָרעִּ ים ַּׁביּום ו ּ ָבאנו ּ לִּ ֵּ
ו ְִּה ְר ַׁשעְ נו ּ .וִּיעַׁ ְדנו ּ עַׁ צְ מֵּ נו ּ לִּ ְד ַׁבר ֲע ֵּב ָרה.
ז ְַׁדנו ָּ .ז ִּנינו ּ אַׁ חַׁ ר לִּ ּבֵּנו ּ ְועֵּ ינֵּינו ּ.
חָ מַׁ ְסנו ּ .חָ מַׁ ְדנו ּ.
טָ פַׁ לְ נו ּ ֶשקֶ ר ו ִּּמ ְרמָ ה.
יָעַׁ צְ נו ּ עֵּ צות ָרעות עַׁ ד אֵּ ין חֵּ קֶ ר.
ִּ ּכזַּׁבְ נו ּּ .כָעַׁ ְסנו ּ.
לַׁצְ נו ּ .לוצַׁ צְ נו ּ.
מָ ַׁר ְדנו ּ .מָ ִּרינו ּ ְד ָב ֶר ָ
יך.
מָ ַׁר ְדנו ּ בְ מַׁ לְ כו ּת ָשמַׁ יִּם.
מָ ַׁר ְדנו ּ בְ מַׁ לְ כו ּת ֵּּבית דָּ וִּד.
מָ אַׁ ְסנו ּ בְ ֵּבית הַׁ ִּּמ ְקדָּ ש .ו ְּשל ְָש ּ ָתם אֲ נַׁחְ נו ּ ְמ ַׁב ְק ִּשים.
ַׁשקֶ ר .נ ַָׁד ְרנו ּ וְלא ִּש ּל ְַׁמנו ּ.
ַׁשוְא ְול ּ ֶ
ִּנאַׁ צְ נו ּ .נִּאַׁ ְפנו ּ .נ ְִּש ּבַׁעְ נו ּ ל ּ ָ
ּמורים הָ יִּינו ּ.
סור ִּרים ו ִּ
סָ ַׁר ְרנו ְּ .
ֲשה.
ֲשה וְעַׁ ל ִּמצְ ות לא ַׁתע ֶ
עָ וִּינו ּ .עָ ַׁב ְרנו ּ עַׁ ל ִּמצְ ות ע ֵּ
עָ ַׁב ְרנו ּ עַׁ ל ְ ּכ ִּריתות ו ִּּמיתות ֵּּבית דִּּ ין.
עָ ַׁב ְרנו ּ עַׁ ל חִּ ּלו ּל הַׁ ּ ֵּשם.
קדש.
ּ ָפ ַׁשעְ נו ָּ ּ .פג ְַׁמנו ּ ְ ּבאות ְ ּב ִּרית ֶ
צָ ַׁר ְרנו ּ .צִּ עַׁ ְרנו ּ אָ ב וָאֵּ ם.
ערףִּ .קלְ קַׁ לְ נו ּ צִּ נּורות הַׁ ּ ֶשפַׁ ע.
ִּק ּ ִּשינו ּ ֶ
ַׁשמַׁ יִּם ְול ְ ַּׁב ִּריּות הָ יִּינו ּ.
ָר ַׁשעְ נו ָּ .רעִּ ים ל ּ ָ
ִּשחַׁ ְתנו ִּּ .ש ַּׁק ְרנו ּ.
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ַׁטלָה וּב ָָראנו ּ מַׁ ְשחִּ ית לְ חַׁ ֵּּבלּ .גַׁם ִּ ּבכְ נָפֵּ ינו ּ נ ְִּמצְ או ּ דַּׁ ם נ ְַׁפשות אֶ בְ יו ִּנים נ ְִּק ִּי ּים ו ְִּה ּנֵּה ִּד ְמעַׁ ת הָ עֲשו ִּּקים וְאֵּ ין לָהֶ ם
קדש לְ ב ּ ָ
ִּשחַׁ ְתנו ּ ז ֶַׁרע ֶ
ְמנַׁחֵּ ם .לִּ ִּ ּבי לִּ ִּ ּבי עַׁ ל חַׁ לְ לֵּיהֶ ם .מֵּ עַׁ י מֵּ עַׁ י עַׁ ל הֲ רוּגֵּיהֶ ם .אוי לְ ָר ָשע ָרעּ ִּ ,כי גְ מו ּל י ָָדיו יֵּעָ ֶשה לּו.
ִּּתעַׁ בְ נו ָּ ּ .תעִּ ינו ּ ו ְִּת ֲע ַׁתעְ נו ּ.

ענו על השאלות בעקבות ה'וידוי'
●

מה מתוך הוידויים כאן נגע בכן/ם? מה הכעיס אתכן/ם?

●

למה לדעתכן/ם צריך לעבור על כל הרשימה ,על אף שהיא כוללת חטאים שלא עשיתי?

●

האם הקריאה של רשימת החטאים גורמת לכם לרצות לתקן או מייאשת אתכן/ם?
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קטע  :2ווידוי שכתבה טליה מיכל ,חברת 'קהילת נאוה תהילה'
על חטא שחטאנו לפניך בהתכחשות לחולשותינו ,מתוך יצר גאווה;
על חטא שחטאנו בניצול כוחנו על פני אחרים :אהובים ,שותפים ,בעלי החיים.
על חטא שחטאנו לפני כל העולם באטימת ליבינו לעוני ,לדיכוי ,לשחיתות ,למלחמות;
ועל חטא שחטאנו לפניך בהדחקה והתעלמות מכאבנו שלנו;
על חטא שחטאנו לפני הורינו בשיפוטיות חסרת חמלה;
ועל חטא שחטאנו לפניך בביקורת עצמית יתירה ובהלקאה עצמית;
על חטא שחטאנו לפני אחרים בהתמקדות בטעויותיהם בכדי להרגיש חכמים או צודקים יותר;
על חטא שחטאנו לפניך בהתכחשות לאור-היקרות המצוי בתוכנו;
על חטא שחטאנו לפני אהובינו בצמצום גילויי אהבה;
ועל חטא שחטאנו לפני גופינו שלנו בהזנחה;
ועל חטא שהרעבנו את נשמתנו ממה שמבקש להזין אותה;
על חטא שחטאנו בהשאירנו את בעיות העולם מחוץ לתחום השגתנו;
על חטא שחטאנו בחשיבה על עצמנו ברצינות יתרה;
על חטא שחטאנו לפניך בהליכה אחר אלילי שוא :כוח צבאי ,כסף ,מעמד;
על חטא שחטאנו בתביעת בעלות על האדמה ,על ילדינו ,על אהוב ,על אהובה;
על חטא שחטאנו לפני עוצמתנו האמיתית בקורבנות לשמה;
על חטא שחטאנו כלפי אי-מישהו בהאשמה ,במקום לקחת אחריות;
על חטא שחטאנו בהשחתת תנאי החיים על כדור הארץ;
על חטא שחטאנו לפניך בהאמיננו כי אין באפשרותנו לשנות ונותרנו אילמים מול מעשי עוול;
על חטא שחטאנו לפניך בדוברנו דבר שקר כי פחדנו מתוצאות חשיפת האמת;
על חטא שחטאנו לפניך כשהאמנו לפחדינו וסירבנו לתת אמון;
על חטא שחטאנו לפניך כשסירבנו להתעורר ,ללמוד מטעויות ,להשתנות;
על חטא שחטאנו לפניך כשהתבלבלנו בין משימות הכרחיות לקיומנו לבין משמעות חיינו;
על חטא שחטאנו לפניך בשכחת הסיבה והתכלית לבואנו לעולם;
ועל כולם אלוה סליחות סלח לנו ,מחל לנו ,כפר לנו.
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ענו על השאלות בעקבות ה'וידוי'
•

מה מתוך הוידויים כאן נגע בכן/ם? מה הכעיס אתכן/ם? מדוע ?

•

במה שונה רשימה זו מהרשימה הקודמת?

קטע  :3שנכתב גם הוא על ידי קהילת 'נאוה תהילה'
1אָ הַׁ בְ נו ּּ .ב ֵַּׁרכְ נו ּּ .גָמַׁ לְ נו ּ חֶ סֶ ד .דָּ ַׁר ְשנו ּ אֱ לֹהִּ ים.
הִּ ְש ַׁתאֵּ נו ּ .ו ְִּה ְק ַׁשבְ נו ָּ .זכ ְַׁרנו ּ ט ֹובִּ .ח ַּׁ
יב ְקנו ִּּ .ט ּ ַׁפלְ נו ּ .י ֵָּראנו ּ חֵּ ְטא .
ּכָבַׁ ְשנו ּ יֵּצֶ ר ָ .למַׁ ְדנו ּ ִּמ ּ ָטעֻ י ּ ֹות .מָ חַׁ לְ נו ּ .נ ֹול ְַׁדנו ּ .סָ עַׁ ְדנו ּ .עָ ז ְַׁרנו ָּ ּ .פ ַׁת ְחנו ּ דֶּ לֶת.
צָ חַׁ ְקנו ּ .קֵּ ַׁרבְ נו ָּ .רקַׁ ְדנו ָּ .שמַׁ ְרנו ּ ּת ֹו ָרהָ ּ .תמַׁ כְ נו ּ.

ענו על השאלות בעקבות ה'וידוי'
•

למה לדעתכם חשוב לומר וידוי על החוזקות שלנו?

•

שתפו מהן החוזקות שלכםן?

באתר החדש של עמותת קדמה ,תוכל/י למצוא עוד עשרות מערכים ,טקסטים וחומרים נוספים במגוון
נושאים המתאימים למקצועות לימוד שונים :חגים וימים מיוחדים בלוח השנה ,זהויות בחברה הישראלית ,פתרון
סכסוכים בכיתה ,אסיפת הורים ,בריונות ברשת ועוד עוד.
לאתר עמותת קדמה

 1עמותה להתחדשות יהודית
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