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שיעור 3הכרות עם הכוחות הייחודיים והכוח המאחד   חב"ד – דעתחב"ד בינה מתבוננים

מתחברים ומיישמים

נספח 5: 

דילמות והסברים למורה

חגית הביאה טושים חדשים לכיתה. שרה שיושבת לידה ביקשה: אוכל לצייר בטושים היפים 
שלך? חגית סירבה ואמרה: "אני מציירת בעדינות ואת מחזיקה את הטושים חזק וצובעת הרבה, 

כך הטושים החדשים עלולים להתקלקל. לא אתן לך".

הסבר )ניתן להשתמש בבובת למפי כדי להסביר, או להזמין את אחד התלמידים להסביר עם 
הבובה(: חגית ושרה שונות. כל אחת משתמשת בטושים אחרת, אך הן דומות בנשמה. לשתיהן 
יש נשמה מיוחדת כי הן חלק מעם ישראל. לכן, עדיף לוותר קצת על הטושים כדי להיות ביחד 

ובאחדות . אפשר גם לבקש משרה להשתמש בזהירות או לתת לה להשתמש בהם לזמן קצר.

תיקון לדוגמה: למחרת שוב ביקשה שרה את הטושים וחגית אמרה: "בסדר, תוכלי להשתמש 
בטושים אך בבקשה תשאירי לי את הטוש הוורוד. הוא חשוב לי ביותר".

יוסי אוהב לבנות בקליקס והוא כבר רץ  אמא מרשה לילדים להוציא בכל פעם משחק אחד. 
להביא את הקופסה הגדולה. בני מעדיף לבנות בלגו. יוסי עוצר ואומר: "בסדר, תביא את הלגו. 

אני חושב שגם בלגו אוכל לבנות אנייה דומה למה שתכננתי".

הסבר: יוסי לא חשב 'איזה אח מרגיז בני' או 'למה בני רוצה דווקא משחק אחר'. אלא 'בני אח 
שלי. הוא חשוב לי  אז אולי נחשוב על דרך להתגבר'. כך הם יכלו ליהנות ממשחק משותף בלי 
או  יחליפו  כך  ואחר  אחד,  במשחק  מסוים  זמן  ישחקו  הם  פתרון:  למצוא  אפשר  תמיד  לריב. 

שאחד הילדים יוותר. 

אסתי חזרה מבית הספר עם יצירה מיוחדת ויפה. היא השקיעה זמן רב בהכנת היצירה והראתה 
אותה לאמא בהתרגשות.  גם אחותה הקטנה זהבי רצה להסתכל ומשכה את היצירה כדי לראות. 
ידיה של זהבי היו מלוכלכות בשוקולד ומילאו את היצירה החדשה בכתמים. אסתי כעסה מאוד, 

והחלה לריב עם אחותה הקטנה.

הסבר: זה בכלל לא נעים ואפילו עצוב שיצירה מתלכלכת אבל חבל לריב על משהו שחולף. 
אפשר לנקות את היצירה או ליצור יצירה אחרת ואילו לכלוך בנשמה כמו עלבון או ריב קשה 

יותר לנקות.

תיקון: לאחר שזהבי לכלכה את היצירה אסתי פנתה לאמא וסיפרה לה מה קרה. אמא הציעה 
לאסתי לקחת מגבון ויחד  ניקו את רוב הלכלוך שנדבק. אסתי הניחה את היצירה במדף גבוה 

ופנתה לשחק עם אחותה הקטנה.
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