
 

 

 

 שיעור מעורר לחדרי מורים לקראת חגי תשרי   - מה לך נרדם?  

 מקורות מעוררים אוסף 

 

  - הדפיסו את המקורות לפניכם מקורות שונים המתארים חוויות התעוררות מגוונות. 

   .על קירות החדר הדפיםתלו את ו -  מקור אחד בכל דף

ובחרו מספר משפטים שאתם מזדהים איתם והם נותנים לכם  המקורות עברו וקראו את

  השראה לחשבון נפש.  

 

 לאחר ההסתובבות שבו בקבוצות של ארבעה ודונו:  

 איזה טקסט בחרתם.ן?  •

 מה עורר אצלכם.ן הזדהות ? •

 כיצד הוא נותן לכם.ן השראה לתקן או להיטיב עם עצמכם ועם סביבתכם?   •

 

 

  



 מה לך נרדם?  -  יונה

 

 

ְדַבר ֶאל- וַיְִהי,  ֶבן - ה'  לֵאמֹר- יֹונָה  ֶאל .ֲאִמַתי,  לֵךְ  ַהגְדֹולָה- קּום  ָהִעיר  ּוְקָרא -- נִינְוֵה, 

וַיָָקם יֹונָה לְִברַֹח ַתְרִשיָשה, ִמלְִפנֵי ה' וַיֵֶרד יָפֹו וַיְִמָצא ֳאנִיָה  .  ָעלְָתה ָרָעָתם, לְָפנָי- ִכי   ָעלֶיָה:

גְדֹולָה - וַה' ֵהִטיל רּוחַ  .ֵתן ְשָכָרּה וַיֵֶרד ָבּה לָבֹוא ִעָמֶהם ַתְרִשיָשה, ִמלְִפנֵי ה'ָבָאה ַתְרִשיש, וַיִ 

- וַיִיְראּו ַהַמלִָחים, וַיְִזֲעקּו ִאיש ֶאל .גָדֹול, ַביָם; וְָהֳאנִיָה, ִחְשָבה לְִהָשֵבר- ַהיָם, וַיְִהי ַסַער- ֶאל

וַיִָטלּו ֶאל- ֶאת  ֱאלָֹהיו,  ָבֳאנִיָה  ֲאֶשר  ֶאל- ַהֵכלִים  יַָרד  וְיֹונָה,  ֵמֲעלֵיֶהם;  לְָהֵקל  יְַרְכֵתי  - ַהיָם, 

- לְךָ נְִרָדם; קּום, ְקָרא ֶאל- וַיְִקַרב ֵאלָיו ַרב ַהחֵֹבל, וַיֹאֶמר לֹו ַמה .ַהְסִפינָה, וַיְִשַכב, וַיֵָרַדם

ָהֱאלִֹהי-- ֱאלֶֹהיךָ  יְִתַעֵשת  נֹאֵבדאּולַי  וְלֹא  לָנּו,  ֶאל .  ם  ִאיש  וְנִַפילָה - וַיֹאְמרּו  לְכּו  ֵרֵעהּו, 

ַעל ַהגֹוָרל,  וַיִפֹל  גֹוָרלֹות,  וַיִַפלּו,  לָנּו;  ַהזֹאת  ָהָרָעה  ְבֶשלְִמי  וְנְֵדָעה,   .יֹונָה- גֹוָרלֹות, 

 

 ו -יונה, פרק א', א

 

 

  



 הטיבו דרכיכם  -   רמב"םה

 

שופר בראש השנה גזרת הכתוב, רמז יש בו, כלומר: עורו, ישנים,  אף על פי שתקיעת  

ונרדמים, הקיצו מתרדמתכם! וחפשו במעשיכם וחזרו בתשובה וזכרו בוראכם!   !משנתכם

האמת בהבלי הזמן ושוגים כל שנתם בהבל וריק אשר לא יועיל ולא    אלו השוכחים את

וב כל אחד מכם דרכו הרעה  והיטיבו דרכיכם ומעלליכם! ויעז  יציל, הביטו לנפשותיכם

אדם שיראה עצמו כל השנה כולה כאילו חציו - כל ומחשבתו אשר לא טובה. לפיכך צריך

חייב. חטא חטא אחד הרי הכריע את    זכאי וחציו חייב. וכן כל העולם חציו זכאי וחציו

מצוה אחת הרי הכריע את    עצמו ואת כל העולם כולו לכף חובה וגרם לו השחתה. עשה

 .העולם כולו לכף זכות וגרם לו ולהם תשועה והצלה עצמו ואת

 

 

 .'רמב"ם, משנה תורה, הלכות תשובה, פרק ג', הלכה ד

  



 לילה / אלי אליהו 

 

 ֲאנְַחנּו ָכֵעת ַעל ֶחְציֹו ָהָאֵפל 

 ֶשל ַהכֹוָכב, ִבִתי. וְאּולַי ְבָכל זֹאת 

 – ֶאְפָשר לֹוַמר ָדָבר ַעל ָהעֹולָם

 .ֶחְציֹו מּוָארֶחְציֹו ָאֵפל 

 ,ָכךְ גַם ָהָאָדם, ִבִתי

 .ָכךְ גַם ָהָאָדם

 

איגרת אל הילדים מתוך    

 

  



 התעוררות של מעלה, התעוררות של מטה -   ספר הזוהר

הרי ראיתי שהתעוררות של מעלה אין היא אלא כאשר מתעורר למטה, שהרי התעוררות 

של מעלה בתשוקה של מטה תלוי הדבר. בוא וראה שכך הוא, שכיוון שכתוב 'ללכת ארצה  

 כנען', מיד: 'ויאמר ה' אל אברם לך לך'. 

ר  וטרם שהוא התעורר בראשונה לא כתוב 'לך לך'. בוא וראה, דבר שלמעלה לא מתעור 

עד שיתעורר למטה בראשונה, על מה שישרה אותו הדבר של מעלה. וסוד הדבר, האור  

השחור )בנר( לא נאחז באור הלבן לפני שהוא )האור השחור( מתעורר בראשונה. כיון 

 שהוא )האור השחור( מתעורר בראשונה, מיד האור הלבן שורה עליו.

 

 זוהר, ח"א,פו,ע"ב

 

  



ן ָאָדם ַמה לְּךָ  ָדםבֶּ  מחבר לא ידוע / נִרְּ

 

 ֶבן ָאָדם ַמה לְךָ נְִרָדם קּום ְקָרא ְבַתֲחנּונִים 

 ְשפֹךְ ִשיָחה ְדרֹש ְסלִיָחה ֵמֲאדֹון ָהֲאדֹונִים 

 ְרַחץ ּוְטַהר וְַאל ְתַאַחר ְבֶטֶרם יִָמים פֹונִים

 ּוְמֵהָרה רּוץ לְֶעְזָרה לְִפנֵי שֹוֵכן ְמעֹונִים

 ּוִמֶפַשע וְגַם ֶרַשע ְבַרח ּוְפַחד ֵמֲאסֹונִים 

 ָאנָא ְשֵעה ִשְמךָ יֹוְדֵעי יְִשָרֵאל נֱֶאָמנִים 

 לְךָ ֲאדֹנָי ַהְצָדָקה וְלָנּו בֶֹשת ַהָפנִים 

 

 ְכגֶֶבר וְִהְתגֵַבר לְִהְתוַדֹות ַעל ֲחָטִאים ֲעמֹד

 ְפָשִעים  יָּה ֵאל ְדרֹש ְבכֶֹבד רֹאש לְַכֵפר ַעל

 ִכי לְעֹולָם לֹא נְֶעלָם ִמֶמנּו נְִפלִָאים

 וְָכל ַמֲאָמר ֲאֶשר יֵָאַמר לְָפנָיו ֵהם נְִקָרִאים 

 ַהְמַרֵחם הּוא יְַרֵחם ָעלֵינּו ְכַרֵחם ָאב ַעל ָבנִים 

 לְךָ ֲאדֹנָי ַהְצָדָקה וְלָנּו בֶֹשת ַהָפנִים 

 

 פיוט הפותח את סדר הסליחות 

 

  



 להיות בן אדם   - (  1944  -   1921) סנשחנה 

כיפור   יום  סנש  1940בערב  חנה  כתבה  השנייה,  העולם  מלחמת  מאורעות  רקע  על   ,

 :ביומנה

רצוני להתוודות, לתת דין וחשבון לעצמי, לתת דין וחשבון לאלוהים, זאת אומרת למדוד  

מה שהיה    את חיי ומעשיי לעומת האידיאל הגבוה, הטהור ביותר אשר עומד לפני. להשוות

 .צריך להיות לעומת מה שהיה

העוונות   לתור  נכנס השנה  שאינו  בעולם  חטא  אין  האנושיות.  בשם  הוידוי  את  אתחיל 

שבעתיים יותר מאשר כל השנים. איני רוצה לומר שרק יחידים הם, הדיקטטורים, אשר  

א  גרמו למלחמה נוראה זו, לשבירת הרוח, לחושך הגדול, שרק הם אחראיים לכל. מי אפו 

 - הבניין, הסדר, המוסר הקיים    - האשם? כל אחד ואחד לחוד? אולי לא. אבל הכל יחד  

כל האנושות כאחד. אבל דווקא אלה האשמים ביותר אינם מרגישים בזה והיהדות נשארת 

 ."לבדה עם הוידוי: "חטאנו

ואני... חטאתי נגד אמא שלא התחשבתי עמה במידה מספקת בהחלטתי. חטאתי נגד אחי  

די  שזילזל ולא התעמקתי  באופן שטחי  נגד הארץ כשדנתי  עלייתו. חטאתי  תי בשאלת 

בחוויותיה. חטאתי נגד אנשים באדישות, בחביבות חיצונית. חטאתי נגד עצמי בבזבוז  

 .כוחות וכשרונות, בהזנחה, בחוסר התפתחות רוחנית

אם נכשלתי,  ובכל זאת איני יראה לעמוד בפני הדין. חטאתי לשם מטרה ורצוני היה טוב.  

איני מתביישת, רק מצטערת   - אם לא הייתי די חזקה, אם לא מצאתי את הדרך, את הצורה  

לימוד והתעמקות במקצוע, בשפה וחיפוש הדרך: להיות   - על כך. והתכנית לשנה החדשה  

בן אדם. אני יראה שלדבר האחרון התנאים פה קשים מאוד. אך אשתדל. כי זאת היא  

 .ת בההדרך היחידה שכדאי ללכ

 

 חנה סנש, מתוך... 

 



יֵּש לְּךָ   יונה וולך  / ַהַחיִים שֶּ

 

 ַהַחיִים ֶשיֵש לְךָ 

 ֵהם ַהַחיִים ֶשָחיִיתָ 

 ַהֵבט ָאחֹוָרה ַבֲהָבנָה

 ְמָצא ֶאת נְֻקַדת ַהְבֵראִשית

 ַהְבִריָאה 

 ְבָרא ֶאת ַעְצְמךָ 

 ֶזה ָהעֹולָם ַהּטֹוב ְביֹוֵתר

 ַהיִָחיד 

 ֶשתּוַכל לְִברֹא

 ָכל ֶזה ָמצּוי ְבתֹוְכךָ 

 גַלֵה אֹותֹו

 ַהְתֵחל ֵמַהְתָחלָה

 ַהֵבט ַעל ַחיֶיךָ 

 ְכַעל ִשעּור ַרע

 ַעל ַמה ֶשָהיָה 

 ְכַעל עֹנֶש

 ַהְרָחָקה 

 ֲעִמיָדה ַבִפנָה

 נֹוְקַאאּוט ַבִסבּוב ָהִראשֹון 

 ַתֵקן ְכֶאָחד ֶשִהְבִריא 

 . ָחלָהְכֶאָחד שֶ 

 מתוך: תת הכרה נפתחת כמו מניפה 

 



 

 השמיים שבתוכי  - (  1943 -  1914) אתי הילסום

 

כל רגע אני ערה לדברים שעלולים לקרות לי, ושכבר קרו לרבים, לרבים מידי. אני נותנת 

לעצמי דין וחשבון על כל דבר, גם על הקטן שבפרטים, ואני מאמינה שבתוך תוכי אני  

הקרקע הקשה של המציאות הקשה. ההשלמה שלי אינה הרמת  עומדת בשתי רגליי על  

ידיים או אדישות...אנשים אומרים לי: אדם כמוך חייב להציל את עצמו, את עוד צריכה 

לעשות כל כך הרבה, את עוד יכולה לתת כל כך הרבה. אבל מה שיש לי לתת, אוכל לתת 

תהיה שחצנות מאין כמוה,    בכל מקום, אם בחוג ידידי כאן, ואם באיזה מחנה ריכוז. וזאת 

לחשוב שאני טובה מידי לגורל המשותף הזה. ואם אלוהים סבור שאני עדיין יכולה לעשות 

הרבה, ובכן, אעשה לאחר שיעבור עלי מה שעובר גם על אחרים. את ערכי אוכל להוכיח  

רק בהתנהגותי בתנאים המשתנים. וגם אם לא אשאר בחיים, דרך מותי תוכיח מי אני.  

איך אדם מתנהג וחי   איננה: איך להימנע מכל מחיר מלהגיע למצב מסוים, אלא:  השאלה

 בכל מצב שהוא. 

 

109השמיים שבתוכי, יומנה של אתי הילסום, עמ'   

  



ם   -( 1810 -  1772) רבי נחמן מברסלב  יהֶּ ת יְּמֵּ נִים אֶּ יְּשֵּ  ,שֶּ

ִכי יֵש ְבנֵי ָאָדם ֶשיְֵשנִים ֶאת יְֵמיֶהם וְַאף ֶשנְִדֶמה לְָהעֹולָם ֶשהּוא עֹוֵבד ֶאת ה' וְעֹוֵסק ְבתֹוָרה 

ּוִבְתִפילָה ַאף ַעל ִפי ֵכן הּוא ִבְבִחינַת ֵשנָה ִכי ָכל ֲעבֹוָדתֹו נְִשָאר לְַמָּטה ִכי ִהיא ְבלא ִחיּות  

ַהֵשם יְִתָבַרךְ נַַחת ִמֶמנָה וְֵאינָּה יְכֹולָה לְִהְתרֹוֵמם וְלֲַעלֹות לְַמְעלָה. וְיֵש ֶשנְָפלּו וְֵשֶכל וְֵאין לְ

לְִבִחינַת ֵשנָה ַעל יְֵדי ַתֲאוֹות ּוַמֲעִשים ָרִעים. וְיֵש ֶשֵהם ֲאנִָשים ְכֵשִרים וְיִָפים ַרק ֶשנְִפילָָתם 

י לְִפָעִמים, ְכֶשאֹוֵכל ָאָדם ַמֲאָכל ֶשלא נְִתָבֵרר ֲעַדיִן לְַמֲאַכל ָאָדם, ַעל ִהיא ַעל יְֵדי ֲאִכילָה, כִ 

יְֵדי ֶזה אֹוֵבד ֶאת ָפנָיו ַהיְנּו ָחְכָמתֹו וְִשְכלֹו ְבִחינַת "ָחְכַמת ָאָדם ָתִאיר ָפנָיו" וְנֹוֵפל לְִבִחינַת 

י ֶאְפָשר לְעֹוְררֹו ִכי ִאם ְכֶשנְִתעֹוֵרר ְתִחלָה ְקָצת ֵמַעְצמֹו ִכי  ֵשנָה. ּוְצִריִכין לְעֹוְררֹו ִמְשנָתֹו וְאִ 

 ...ָצִריךְ ִאְתָערּוָתא ִדלְַתָתא. ַרק ְכֶשנְִתעֹוֵרר ֵמַעְצמֹו

ְבנֵי ָהעֹולָם   ְבִחינַת ִהְתעֹוְררּות ַהֵשנָה ֶשְמעֹוְרִרין  ַהָשנָה ִהיא  ֵמַהֵשנָה  ְתִקיַעת שֹוָפר ְבראש 

 . ֶשלא יְַבלּו יְֵמיֶהם ְבֵשנָה ַחס וְָשלֹום

 

 ליקוטי מוהר"ן ס, ט 

 

  



 נתן אלתרמן  / ירח

 .גַם לְַמְרֶאה נֹוָשן יֵש ֶרגַע ֶשל ֻהלֶֶדת

 ָשַמיִם ְבלִי ִצפֹור 

 .ָזִרים ּוְמֻבָצִרים

 מּול ַחלֹונְךָ עֹוֶמֶדת ַבלַיְלָה ַהָסהּור

 .ִעיר ְטבּולָה ִבְבִכי ַהִצְרָצִרים

 

 ּוִבְראֹוְתךָ ִכי ֶדֶרךְ עֹוד צֹוָפה ֶאל ֵהלֶךְ 

 וְַהיֵָרחַ 

 ַעל ִכידֹון ַהְברֹוש 

 ?ֵאלִי, ַהעֹוד יְֶשנָם ָכל ֵאלֶה - ִאָתּה אֹוֵמר

 ?ַהעֹוד ֻמָתר ְבלַַחש ִבְשלֹוָמם לְִדרֹש

 

 .ֵמיֶהם ַהַמיִם נִָבִטים ֵאלֵינּוֵמַאגְ

 שֹוֵקט ָהֵעץ

 .ְבאֶֹדם ֲעגִילִים

 ,לַָעד לֹא ֵתָעֵקר ִמֶמנִי, ֱאלֵֹהינּו

 .תּוגַת ַצֲעצּוֶעיךָ ַהגְדֹולִים

 מתוך: עוד חוזר הניגון 


