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כ' חשון |  כתות א-ב

 מטרות: 

התלמידים יתוודעו למשמעותו של יום כ' מרחשוון, יום הולדת הרבי הרש"ב. <
התלמידים ילמדו את סיפור הולדת הרבי הרש"ב. <
התלמידים יכירו סיפורים מילדותו של הרבי הרש"ב ויפיקו מהם לקחים. <
התלמידים יתבוננו כיצד ניתן ליישם את הנלמד מהסיפורים בחיי היום-יום. <

 מבנה השיעור: 

פתיחה: 10דק'

חלומות חסידיים: סיפור לידת הרבי הרש"ב – 15 דק'

בעקבות ילדותו של הרבי הרש"ב: 15 דק'

המעשה הוא העיקר: 10 דק'

 הכנה ואביזרים: 

שני עותקים של המשפט המבולבל )נספח 1( <
תמונה של הרבי הרש"ב )נספח 2( <
שני עותקים גדולים לתלייה על הלוח ועותק לכל תלמיד של תעודת הזהות )נספח 3( <
עותק למורה של סיפור לידת הרבי הרש"ב וצילום של ה'עננים' בגודל A3 )נספח 4( <
עותק יחיד של הסיפורים )נספח 5( <
עותקים של התשובות לשאלה "מה לומדים מהסיפור?" )נספח 5( <
עותק של הסימנייה כמספר תלמידי הכיתה )נספח 6( <

 מהלך השיעור: 

פתיחה: 10 דק'

חלק א: המורה יזמין שני תלמידים. לכל אחד מהם ייתן המורה משפט מבולבל )נספח 1( ועליהם יהיה להרכיב את 
 )2 המשפט – "הרבי הרש"ב נולד בכ' מרחשוון". לאחר מכן המורה יתלה תמונה של הרבי הרש"ב על הלוח )נספח 

ויאמר לתלמידים: היום נתמקד בסיפור לידתו של הרבי הרש"ב, ונלמד גם על אמו שהייתה אישה צדיקה מאוד.

חלק ב: המורה יזמין שני תלמידים נוספים אל הלוח. כל תלמיד יקבל קופסת נעליים. באחת יהיו פתקים ריקים ופתקים 
עם פרטים על הרבי הרש"ב, ובשנייה פתקים ריקים ופתקים עם פרטים על הרבנית רבקה )הפתקים הריקים נועדו 

לאתגר את התלמידים(.

על הלוח יתלה המורה שתי תעודות-זהות גדולות וריקות, והתלמידים הנבחרים יתחרו מי מצליח למלא ראשון את 
תעודת הזהות שלו. לאחר מכן המורה יקריא לכיתה את הפרטים על הרבי הרש"ב ואמו הרבנית רבקה, אותם ימלא כל 

תלמיד בדף העבודה שלו.

המורה יספר לכיתה שהרבנית רבקה, אמו של אדמו"ר הרש"ב, חלמה חלום מאוד-מאוד מיוחד.
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חלומות חסידיים – סיפור לידת הרבי הרש"ב: 15 דק' 

המורה יעורר בכיתה דיון בקשר לחלומות.

נקודות לדיון:

מי מכיר את האיחול "חלומות חסידיים"? <
מי רוצה לשתף בחלום חסידי שחלם או ששמע עליו? <

המורה יסכם כי בדרך כלל אצל אנשים רגילים, נוקטים בכלל "חלומות שווא ידברון". אבל אצל אנשים צדיקים, יש 
לכל חלום חשיבות מיוחדת. המורה יתלה על הלוח שלושה ענני-חלום הפוכים. המורה יספר את סיפור לידת הרבי 

הרש"ב )נספח 4( ובכל חלק של הסיפור יחשוף את הענן הרלוונטי )נספח 4(.

ילדותו של הרבי הרש"ב: 15 דק'

המורה יקריא את הסיפורים ויזמין שלושה תלמידים. לכל אחד מהם יהיה משפט שלומדים מהסיפור, על התלמידים 
יהיה לבחור את המשפט המדויק ביותר.

המעשה הוא העיקר – סיום: 10 דק'

המורה יסכם כי הרבי הרש"ב לימד אותנו שגם ילד יכול להתקרב לה', גם ילד יכול לשנות ולהשתנות. המורה יחלק 
לכל תלמיד סימניה עם תמונת הרבי הרש"ב בראשה. בסימניה יהיה מקום לכל תלמיד למלא בכתיבה או בציור מה 

הוא למד מהרבי הרש"ב.
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נספח 1

נֹוַלד  ְּבכ' 
ָהַרִּבי  
"ּב  ָהַרּׁשַ
ַמְרֶחְׁשָון
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נספח 2



ב"ה

5

נספח 3

ְׁשָמּה:

ֵׁשם ִאָּמּה:

ֵׁשם ָאִביָה:

ֵׁשם ָסָבּה:

ִרְבָקה

"ּב ָהַרּׁשַ

ַהַּמֲהַר"ׁש

ָהַאְדמֹו"ר 
ָהֶאְמָצִעי
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נספח 3

ֵׁשם ַּבֲעָלּה:

ֵׁשם ְּבָנּה:

ַעל ֵׁשם:

ַהָּגאֹון ֶהָחִסיד 
ר' ַאֲהֹרן

ָהַרָּבִנית ֵׁשְיָנא, 
ַּבת ָהַאְדמֹו"ר 

ָהֶאְמָצִעי

ְׁשמֹו ֶׁשל 
"ּב: ָהַרִּבי ָהַרּׁשַ

ַרִּבי ָׁשלֹום 
ּדֹוֶּבער 

ְׁשֵניאֹוְרסֹון

ַהַּמִּגיד 
ִמֶּמְזִריְטׁש



ב"ה

7

נספח 3

ַּתֲאִריְך 
ֻהֶּלֶדת:

ַּתֲאִריְך 
ִהְסַּתְּלקּות:

ֵׁשם ָאִביו:

ֵׁשם ִאּמֹו:

ִאְׁשּתֹו 
ָהַרָּבִנית:

כ' 
ַמְרֶחְׁשָון 

ב' ִניָסן

ָהַרִּבי 
ַהַּמֲהַר"ׁש

ָהַרָּבִנית 
ִרְבָקה

ָהַרָּבִנית 
ְׂשֶטְרָנא 

ָׂשָרה
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נספח 4

סיפור לידת הרש"ב:

לילה אחד, הרבנית רבקה, אשתו של הרבי המהר"ש, חלמה חלום מיוחד. בחלום היא ראתה 
את סבּה האדמו"ר האמצעי ואת אמה הרבנית שיינא, שכבר הסתלקו, מחויכים ומאירים. 
סבּה ואמּה פנו אליה בחלום ואמרו לה, שתכתוב ספר תורה והאדמו"ר האמצעי הוסיף: 

"יהיה לכם בן טוב ולא לשכוח על שמי".

הרבנית רבקה התעוררה מהחלום המיוחד. היא הבינה שסבה הצדיק ביקש ממנה לכתוב 
ספר תורה וביקש ממנה גם שכשייוולד בן היא תקרא לו על שמו. אבל עדיין לא הייתה 
בטוחה, הרי בסופו של דבר מדובר רק בחלום, לכן החליטה לחכות ולא סיפרה לאף אחד 

על החלום המופלא.

כעבור ימים אחדים, כאשר עמדה הרבנית רבקה ליד חמיה – הרבי ה'צמח צדק', וחמותה 
– הרבנית חיה מושקא, שמעה אותם מדברים על חלומות. לפתע הביט הרבי ה'צמח צדק' 

ברבנית רבקה ואמר:"וחלום טוב, וודאי יש לקיימו".

כעבור מספר ימים, כששכבה הרבנית רבקה לישון, היא חלמה שוב חלום בו ראתה את אמּה 
וסבּה. אלא שהפעם הצטרף אליהם מישהו שלא הכירה, אולם דמותו נראתה מיוחדת מאוד. 
היא הבינה שזהו כנראה אדמו"ר הזקן. אמה, הרבנית שיינא אמרה שוב: "את ובעלך תכתבו 
ספר תורה". והסבא, האדמו"ר האמצעי, הוסיף: "אל תשכחו לקרוא לו על שמי". אדמו"ר 

הזקן ברך גם הוא: "אמן, כן יקום". הרבנית רבקה ענתה בקול "אמן" ולפתע התעוררה..

בעלה, הרבי המהר"ש, התפלא מאוד לשמוע את הרבנית רבקה עונה "אמן" מתוך שינה 
והתעניין מדוע עשתה זאת. אז סיפרה לו הרבנית על החלומות המיוחדים שחלמה וכיצד 
זכתה ובאו אליה בחלום סבּה וסבא-רבה שלה וכן אמּה הצדקנית. הרבי המהר"ש אמר לה 

מיד:"חלומות כאלו הם חשובים מאוד ועומדים ברומו של עולם".

כמובן שמיד החלו לקיים את דברי החלום. קודם כול, החלו בכתיבת ספר התורה. חמיה 
ואמר  הספר  כתיבת  על  רבקה  הרבנית  את  בירך  צדק',  ה'צמח  הרבי  רבקה,  הרבנית  של 
לה: "מזל טוב, יתקיימו בכם גם הברכות האחרות", כשהוא מתכוון לברכה שברך הסבא 

שייוולד להם בן.

כתיבת הספר הסתיימה בי"ג מרחשוון ובכ' מרחשוון נולד הרבי הרש"ב. הרבי הרש"ב נקרא 
על שמו של האדמו"ר האמצעי – שלום דובער, בדיוק כמו שהסבא ביקש בחלום.

של  אביו  הוא  שלום-שכנא  רבי  אביו.  מצד  סבו  על-שם  לו  ניתן  "שלום"  הראשון  )שמו 
אדמו"ר ה'צמח צדק'(.
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נספח 4
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נספח 4
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נספח 4
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נספח 5

סיפורים על הרבי הרש"ב:

סיפור א
הרבי הרש"ב היה ילד כבן חמש. והנה, הוא נכנס לחדרו של סבו בוכה. לשאלתו של סבו הרבי 
לא  ה'  אליי  ומדוע  לאברהם,  נגלה  שה'  בחיידר  "למדנו  השיב:  בוכה,  הוא  מדוע  צדק'  ה'צמח 

מתגלה?".
השיב לו הרבי ה'צמח צדק': "כשיהודי בן תשעים מחליט למול את עצמו, ראוי הוא שה' יתגלה 

אליו".

סיפור ב
פעם הרבי הרש"ב שיחק בחוץ עם אחיו הרז"א )רבי זלמן אהרון(. לפתע רצה אחד האחים להיות 

גבוה. מה עשה? הכניס את השני לבור.
כשראה זאת הרבי המהר"ש, אמר לו: "לא כך. אם ברצונך להיות גבוה, עליך לרומם את עצמך. 

מהנמכת הזולת – לא גֵדלים".

סיפור ג
הרבי הרש"ב ואחיו הרז" א )רבי זלמן אהרון( לא הכירו גויים, חוץ מהשמש איוון. יום אחד שאלו 
את אביהם, הרבי המהר"ש: "מה ההבדל בין יהודי לגוי? מה ההבדל בין איוון לבן-ציון השמש, 

היהודי הפשוט שלא יודע ללמוד תורה?".
"כן, אכלתי",   – "אכלת היום?".  בן-ציון ושאל:  לפני שהשיב להם אביהם הרבי, קרא אליו את 

השיב בן-ציון. "אכלת היטב", התעניין הרבי. – "ברוך ה' שבעתי", ענה השמש.
"ולשם מה אכלת?", המשיך הרבי. – "כדי לחיות", השיב בן-ציון.

"ולשם מה אתה חי?", שאל הרבי. – "כדי לעבוד את ה'", אמר בן-ציון ונאנח אנחה עמוקה.
אחר-כך קרא הרבי לאיוון הגוי ושאלו את אותן שאלות. הגוי השיב כי הוא אוכל ושותה כדי 

לחיות. ובשביל מה הוא חי? – כדי לשתות משקה חריף ולאכול טוב...
"רואים אתם?", סיכם הרבי המהר"ש. "יהודי, אפילו פשוט, אוכל ושותה – כדי לעבוד את ה'".

סיפור ד
כשהרבי הרש"ב היה בן ארבע, הביא החייט בגד שתפר עבור אמו, הרבנית רבקה. בזמן שמדדה 
את הבגד, שלף הרבי הרש"ב לתומו מכיסו של החייט אריג-בד שהציץ מכיסו. החייט התבייש 
מאוד, הוא הרי נתפס בגזל! – את הבד העודף היה אמור להחזיר. החייט התחיל להצטדק ששכח 

שנשאר לו מהבד.
התעצב  הקטן  שלום-בער  החייט.  את  בייש  שעשה  שבמעשה  אמו  לו  אמרה  החייט,  כשהלך 
אל ליבו וכעבור שבועות אחדים ביקש מאביו, הרבי המהר"ש, תיקון על המקרה – מבלי לספר 

בדיוק מה ארע.
"מדוע לא סיפרת לאבא את הכול?", שאלה אימו הרבנית.

"האם לא מספיק שהלבנתי פנים", ענה הילד, "כעת גם אחטא ברכילות ולשון הרע?".
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נספח 5

ָמה לֹוְמִדים ֵמַהִּסּפּור?

ִסּפּור א:

ַּגם ֶיֶלד ָיכֹול ְלִהָּכֵנס ָלַרִּבי.

ַּגם ֶיֶלד ָיכֹול ְלַבֵּקׁש ִמַּסָּבא ְּדָבִרים.

ם. ַּגם ֶיֶלד ָיכֹול ִלְרצֹות ְלִהְתָקֵרב ְלַהּׁשֵ

ִסּפּור ב:

ִני,                                                         ָאָדם ֶׁשרֹוֶצה ִלְהיֹות ָּגבֹוַּה יֹוֵתר ֵמַהּׁשֵ
ִני. ָצִריְך ְלִהְתרֹוֵמם ְּבַעְצמֹו ְוֹלא ְלַהְׁשִּפיל ֶאת ַהּׁשֵ

ָאָדם ֶׁשרֹוֶצה ְלַׂשֵחק ַּבחּוץ ָצִריְך ְלַטֵּפס ָּגבֹוַּה,                                            
ַאֶחֶרת הּוא ִיּפֹל ְוֹלא ִיְהֶיה ָּגבֹוַּה.

ִני,                                                            ָאָדם ֶׁשרֹוֶצה ֹלא ְלַהֲעִליב ֶאת ַהּׁשֵ
ָצִריְך ִלְהיֹות ָנמּוְך ְוֹלא ָּגבֹוַּה .

ִסּפּור ג:

ְיהּוִדי, ֲאִפּלּו ָּפׁשּוט, ׁשֹוֶנה ְלַגְמֵרי ִמּגֹוי.

ְיהּוִדי, ֲאִפּלּו ָּפׁשּוט, אֹוֵהב ֹאֶכל טֹוב.

ְיהּוִדי, ֲאִפּלּו ָּפׁשּוט, יֹוֵדַע ַהְרֵּבה ּתֹוָרה.

ִסּפּור ד:

ִלְהיֹות ְזִהיִרים ַּבָּכבֹוד ֶׁשל ְיהּוִדי ַאֵחר.

ִלְהיֹות ְזִהיִרים ֵמַחָּיִטים ַּגָּנִבים.

ִלְהיֹות ְזִהיִרים ְוִלְקנֹות ֶּבֶגד מּוָכן ֵמֲחנּות.
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נספח 6
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