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דידן נצח |  פעילות כיתתית

 מטרות: 

התלמידים ייחשפו לסיפור מאורעות ה' טבת <
התלמידים ישמעו את סיפורי היום באופן חווייתי <
התלמידים יכירו בערך של ספרי קודש. <

 מבנה השיעור: 

בכיתתו  יפעיל  מורה  כל  מכן  לאחר  נצח.  דידן  מאורעות  את  ויספר   )1 )נספח  השיר  את  תלמיד  לכל  יחלק  המורה 
פעילות בהתאם לרמת הגיל.

הכנה ואביזרים: 

לצלם את השיר כמספר תלמידי הכיתה <

מהלך השיעור:

שיכבה נמוכה:
לאחר קריאת השיר וסיפור מאורעות דידן נצח המורה יחלק את הכיתה לקבוצות )על פי הטורים( כל קבוצה בתורה 
יכולה לתת שם של ספר אחד כאשר אסור לחזור על ספר שכבר נאמר. הקבוצה המנצחת זו שתצליח לתת הכי 

הרבה שמות של ספרים חדשים.

שיכבה בינונית:
לוקחי הספרים ראו רק את שווים הכספי. הרבי כאב את הלקיחה בגלל המשמעות הרוחנית של הספרים. התלמידים 

ידגישו את המילים בשיר שמבטאים את שתי הגישות.
המורה יערוך דיון בערך גשמי של חפצים מול ערך רוחני. האם יש דברים ששווים אינו נמדד בכסף?

 מטרת הדיון לעורר רגש של כבוד ויקר לספרי קודש, ולדברים רוחניים בכלל.

שיכבה גבוהה

לאחר קריאת השיר וסיפור המאורעות המורה יפתח דיון והרחבה של הרעיון: הרבי והספרים- שייכים לחסידים. 
ההתמסרות של הרבי לחסידים כפי שהיא באה לידי ביטוי  ב2 סדרות ספרים ממשנת הרבי:

ליקוטי שיחות- השעות שהרבי הקדיש להתוועדויות עם החסידים שהם הבסיס לאוצר הבלום של ליקוטי שיחות, 

אגרות קודש- השעות שהרבי הקדיש למענה האישי לכל יהודי בכל נושא שנאגדו בסדרת הספרים אגרות קודש

ניתן גם להרחיב על המחויבות שלנו כחסידים, כהכרת תודה לרבי, ללמוד ולהתנהג בהתאם... ועל חשיבות ההיכרות 
עם ארון הספרים שלנו.

לאחר מכן תערוך חידון )מצורף במצגת( על ספרים מתוך ארון הספרים החב"די.

)רעיונות: קניית ספרי  כיתתו החלטה טובה הנוגעת לשיומש בספרי קודש.  יחד עם  יקבל המורה  לאחר הפעילות 
קודש, הקפדה להרים ספרי קודש מהריצפה, הקפדה שלא להניח ספר קודש הפוך, הקפדה לשמור על ניקיון הספרים, 

ללמוד בכל יום וכד'(
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נספח 1:

ה' ֵטֵבת – ָמה ְּבֶעֶצם ָקָרה ָׁשם?א. 
ב. 

ִסְפִרָּיה ֲעמּוָסה, ּוָבּה ַעְׂשרֹות ְסָפִרים	. 
ֻּכָּלם ִסְפֵרי ֹקֶדׁש, ֶחְלָקם ְנִדיִרים.	. 
ִּב'ְׁשַבע ֵמאֹות ִׁשְבִעים' ָׁשם ְמקֹוָמּהה. 
ָלַרִּבי ִהיא ַׁשֶּיֶכת ַּכּמּוָבן, ֶאָּלא ָמה?ו. 

ז. 
ְוִהֵּנה, ִּפְתאֹום – ְּבׂשֹוָרה ֲאֻיָּמהח. 

ִמיֶׁשהּו ָּבא ְוָלַקח ְסָפִרים ְּבִמְרָמה!ט. 
ִמי? ֶּבן ַהִּמְׁשָּפָחה, ְּבִלי ֶׁשֶמץ ֶׁשל ּבּוָׁשהי. 

ָטַען ֶׁשַהְּסָפִרים ַׁשָּיִכים לֹו ִּבירּוָׁשה.יא. 
יב. 

ֶׁשל ָהַרִּבי? ֶׁשל ַהֲחִסיִדים? ֶׁשל ִמי ַהְּסָפִרים?י	. 
ַהִאם ְּבִסְפֵרי ַהֹּקֶדׁש ִּתַּגע ַיד ָזִרים?י	. 

ָהַרָּבִנית ָעְנָתה ַלחֹוְקִרים ַמֲעֶנה ַמְדִהים:טו. 
ַּגם ָהַרִּבי ְוַגם ַהְּסָפִרים – ַׁשָּיִכים ַלֲחִסיִדים!טז. 

יז. 
ִּכי ַרִּבי ֵאינֹו ִאיׁש ְּפָרִטי, ִאם ִמיֶׁשהּו ׁשֹוֵאליח. 

ַרִּבי ַׁשָּיְך ְלָכל ַעם ִיְׂשָרֵאל!יט. 
ֵּכן, ַּגם ֶאת ֹזאת ֻמְכָרִחים ֻּכָּלם ָלַדַעתכ. 

ָּיְך ָלַרִּבי – ָאסּור ָלַגַעת!!!כא.  ְּבָמה ֶׁשּׁשַ
כב. 

ְּביֹום ה' ְּבֵטֵבת, ִלְפֵני 29 ָׁשִניםכ	. 
ָרִאינּו ֶׁשַּגם ַהּגֹוִיים ֶאת ָּכל ֶזה ְמִביִנים.כ	. 

ִּכי ְּבִדּיּוק ַּבּיֹום ַהֶּזה ֻהְכַרז ְּבִבָּטחֹון:כה. 
"ִּדיַדן ָנַצח" – ָלנּו ַהִּנָּצחֹון!כו. 

כז. 
ַהְּסָפִרים ֶׁשִּנְגְנבּו ֻהְחְזרּו ַלִּסְפִרָּיהכח. 

ם – ִנְפְּתָרה ַהְּבָעָיה.כט.  ּתֹוָדה ְלַהּׁשֵ
ִׂשְמָחה ַאִּדיָרה ֶׁשָּפְרָצה ִמָּכל ַהֵּלבל. 
ִהְזִּכיָרה ֶאת י"ב ַּתּמּוז ְוֶאת י"ט ְּבִכְסֵלו!לא. 

לב. 
ַאְך ָהַרִּבי ִהְזִּכיר ְוָלנּו הֹוָרהל	. 

ֵאין ִלְׁשֹּכַח ָחִליָלה ֶאת ַהַּתְכִלית, ַהַּמָּטָרה.ל	. 
ִלְרֹקד ְוִלְׂשֹמַח ֶזה ָחׁשּוב ְוֶנְחָמדלה. 

ַאְך ָהִעָּקר ֶׁשִּמּתֹוְך ַהְּסָפִרים ִנְלַמד!לו. 
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נספח 1:

ה' טבת- מה בעצם קרה שם?א. 
ב. 

ספריה עמוסה, ובה עשרות ספרים,	. 
כולם ספרי קודש, חלקם נדירים,	. 
בשבע מאות שבעים שם מקומה,ה. 
לרבי היא שייכת כמובן, אלא מה?ו. 

ז. 
והנה, פתאום- בשורה איומה,ח. 

מישהו בא ולקח ספרים במרמה!ט. 
מי? בן המשפחה, בלי שמץ של בושה,י. 

טען שהספרים שייכים לו בירושה.יא. 
יב. 

של הרבי? של החסידים? של מי הספרים?י	. 
האם בספרי הקודש תיגע יד זרים?י	. 

הרבנית ענתה לחוקרים מענה מדהים:טו. 
גם הרבי וגם הספרים- שייכים לחסידים!טז. 

יז. 
כי רבי אינו איש פרטי, אם מישהו שואל,יח. 

רבי שייך לכל עם ישראל!יט. 
כן, גם את זאת מוכרחים כולם לדעת;כ. 

במה ששייך לרבי- אסור לגעת!!!כא. 
כב. 

ביום ה' בטבת, לפני 29 שנים,כ	. 
ראינו שגם הגויים את כל זה מבינים,כ	. 
כי בדיוק ביום הזה הוכרז בביטחון:כה. 

"דידן נצח"- לנו הניצחון!כו. 
כז. 

הספרים שנגנבו הוחזרו לספריה,כח. 
תודה לה'- נפתרה הבעיה,כט. 

שמחה אדירה שפרצה מכל הלב,ל. 
הזכירה את י"ב תמוז ואת י"ט בכסלו!לא. 

לב. 
אך הרבי הזכיר ולנו הורה,ל	. 

אין לשכוח חלילה את התכלית, המטרה,ל	. 
לרקוד ולשמוח זה חשוב ונחמד,לה. 

אך העיקר שמתוך הספרים נלמד!לו. 
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מישהו בא ולקח ספרים במרמה!ט. 
מי? בן המשפחה, בלי שמץ של בושה,י. 

טען שהספרים שייכים לו בירושה.יא. 
יב. 

של הרבי? של החסידים? של מי הספרים?י	. 
האם בספרי הקודש תיגע יד זרים?י	. 

הרבנית ענתה לחוקרים מענה מדהים:טו. 
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אך הרבי הזכיר ולנו הורה,ל	. 

אין לשכוח חלילה את התכלית, המטרה,ל	. 
לרקוד ולשמוח זה חשוב ונחמד,לה. 

אך העיקר שמתוך הספרים נלמד!לו. 


