
 שכבת ב' - תיקון עולם
 

מעשה בתלמיד שהגיע לרב שלו ואמר לו בהתלהבות "אני הולך לתקן את העולם!" אחרי 

אני תיקנתי, אבל הם  !"לא -חודשיים שאל הרב "נו, תיקנת את העולם?" ענה התלמיד 

לא תיקנו. הם לא בסדר". "אולי כל העולם קצת גדול עליך", אמר לו הרב, "אולי תצמצם 

 "?את המשימה ותתחיל לתקן את המדינה שלך

התלמיד התלהב מהרעיון ויצא לדרך להשפיע על אנשים לחיות על פי אמות המידה 

ת את המדינה?" התלמיד לא שאימץ. אחרי חודשיים שאל אותו שוב הרב "נו, כבר תיקנ

התבלבל: "עשיתי מה שצריך, אבל הם לא רוצים להקשיב לי". הרב ענה: "אולי תתחיל 

לתקן את העיר? כאן אתה מכיר את האנשים והם מכירים אותך, זה בטח יהיה הרבה יותר 

 ".קל

התלמיד שוב יצא לדרך, ואחרי חודשיים שאל אותו הרב "נו, יש התקדמות בעיר?" 

הסביר לו שגם כאן בעיר לא מקשיבים. הרב ניסה לצמצם את המשימה: "אולי  התלמיד

תתחיל לתקן את המשפחה הקרובה שלך? הם קרובים אליך ובטח ישמעו לך. זה יהיה 

 ".הרבה יותר קל

אחרי חודשיים שאל הרב האם תיקן התלמיד את משפחתו. אמר לו התלמיד, כולו מיואש: 

אני מדבר עם אנשים, מנסה  -ר לא יודע מה לעשות "גם הם לא מקשיבים לי. אני כב

להשפיע ולתקן אותם, אבל הם לא משתכנעים". ענה לו הרב: "יש לי רעיון. תתחיל לתקן 

את עצמך קודם כל. תעבוד על המידות, תלמד איך לכבד את הזולת, תרבה באהבת 

בעצמך, ישראל, תגרום לכך שדעת הבריות תהיה נוחה ממך, ומתוך זה שתהיה מתוקן 

תשמש דוגמה יפה למשפחה. משפחתך תקרין זאת כלפי העיר, העיר תשפיע על כל 

 ."המדינה, וכך המדינה תהיה סמל למופת עבור כל העולם
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; לרעב מאכל נתינת אופן... -"לחמך לרעב פרוס הלא"  

. יתבייש ממנה יאכל שכאשר, שלימה פת לו תיתן שלא

 בזה כי -חתיכות חתיכות פרוס יהיה, לו שתתן מה אלא

 שהביאו[ העני] כשיראה וגם. לאכול העני יתבייש לא

 שנותרו מה הם כי[ לעצמו יחשוב] יאמר, פרוסות לפניו

 ביתו בני ומאכל ממאכלו חסר ולא ממאכלו הבית לבעל

 קל לפניו שהביאו שהדבר העני שיחשב זמן כל כי. כולם

 . בושה בלא ויאכל בושתו תתמעט הבית בעל בעיני וקטון

 "פנינים רב, "בירדוגו רפאל רבי

 הגדרה: – עולם תיקון

 של החיים אורחות של והטיפוח ההגנה הוא עולם תיקון

 תמורה, שיפור משמעותו החדשה בעברית; האנושות

 מרכיב בו שיש, העולם תיקון. האנושות בחיי מהפכה ואף

 של במשנותיהם מקובל למושג הפך, גאולה הבאת של

 . החדשה בעת העולם ברחבי ומדינאים מהפכנים, הוגים

 "ויקיפדיה: "מתוך

 " בעולם מה דבר לתקן כדי נברא אדם כל"

 בוז'ממז ברוך ביר

 מכל, תרעומת ללא. זאת בכל תן אבל. יודע אני? קשה! תן"

 בשורת אולי לך יש" –? יודע ומי - נסיון. חשוב זה. הלב

 חייבים) האדם ישתנה כאשר(, מהר כ"כ לא) שיגיעו הימים

 לא פשוט. לאגור מאשר לתת יותר ייהנה והוא(, להאמין

 באורך משלך תעניק בינתיים. אחרת לנהוג מסוגל יהיה

 את בשמחה האדם יחלוק( להאמין חייבים) אשר עד, רוח

 . "לו שיש מה

  אק'קורצ יאנוש



 

 משימה

  .קראו את כל הטקסטים המופיעים בדפים וסמנו לעצמכם את הטקסט שהכי אהבתם

 רשמו מדוע.

 ?על מה מספרים כל הטקסטים הללו? מה הם מבקשים להגיד לנו 

 .שאלו את חבריכם איזה טקסט הם הכי אהבו ומה הסיבה שהם בחרו דווקא בו 

 " "מבינים את ההיגד הזה? כיצד אתםכל אדם נברא כדי לתקן דבר מה בעולם 

 "יכול סבירו: כיצד ". כיצד אתם מבינים את ההיגד הזה? החברה ואדם ,תיקון עולם

 זו וכתבו את תשובות דונו יחדיו בקבוצה בשאלהלתקן את העולם? אדם בודד 

 .החברים

  כיצד מה הוא מציע לעשות ביחס אל העניים? . בירדוגו רפאל רביקראו את ההצעה

 אם יש לכם עמדה אחרת, כתבו אותה. קשורה התנהגות שכזו ל"תיקון עולם"?

 דיון בקבוצה:

  התלבטתם אם לעזור לחבר או לא וכיצד ספרו בקבוצה סיפורים שחוויתם שבהם

 פעלתם. כיצד הרגשתם?

 ספרו בקבוצה על חוויות שחוויתם ובהם חברים עזרו לכם. ספרו כיצד הרגשתם. 

  את עצמנו? הסבירו ותנו דוגמאותמה הכוונה לתקן. 

  מהי עמדתם של שאר חברי הקבוצה? נסו לחבר שיר קצר או סיפור קצר שיכול

 להעביר את המסר שלכם מהדיון הזה.

 


