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סדנא לחדרי מורים 2 | להרכיב משקפיים חסידיות ו... לעבודה 

רציונאל

מסופר  על חסיד של אדמו"ר הרש"ב שהיה אוסף כסף עבור אחזקת ישיבת תומכי תמימים, והגיע לעיר של יהודים 
שאינם נמנים על עדת החסידים. כאשר כיבדו אותו לדבר לפני הקהל אמר: "חסיד חושב כל הזמן על עצמו, ומי 

שאינו חסיד חושב כל הזמן על הקב"ה". שמחו אותם אנשים לשמע שבח זה, שהם חושבים על הקב"ה כל הזמן.

כשנודע זאת לחסידים, הקפידו עליו שאמר דברים כאלו, הסביר אותו חסיד שכוונתו היתה: שחסיד עסוק כל הזמן 
במחשבה האם הוא קיים או לא, כי ברור לו בוודאות שהקב"ה נמצא בכל מקום ובכל מצב, אך מי שאינו חסיד, יודע 

בוודאות שהוא בעצמו נמצא בכל מקום ובכל מצב, ולכן הוא עסוק כל הזמן במחשבה ובדיון האם הקב"ה נמצא.

סיפור זה מבטא היטב את העקרון החסידי: "אלוקות בפשיטות ומציאות בהתחדשות"- מציאות ה' ברורה ומוחלטת, 
ומציאות העולם- היא מציאות שצריך להוכיח את קיומה. לעומת התפיסה המקובלת בעולם היהודי שאינו חסידי: 
משהו  והאלוקות-  עינינו,  מול  הניצבת  ברורה  מציאות  הוא  העולם  בהתחדשות"-  ואלוקות  בפשיטות  "מציאות 

מופשט שצריך להאמין שהוא קיים.

כאשר מרכיבים את ה"משקפיים החסידיות " הללו כל ההסתכלות על מהות היהודי ותפקידו בעולם משתנה. אנו 
חדורים בהכרה שאנו בטלים לאלוקות ואין אנו יכולים להיות נפרדים ממנה מה שמוביל אותנו לקיום רצון ה' מתוך 
קבלת עול וענווה. וכן ההכרה שה' מנהל את העולם ומחיה אותו בכל רגע ורגע מביאה אותנו להכרת הטוב .ולהיות 

"אסירי תודה"- מחויבים למלא את רצון ה' .

 מטרות: 

להכיר את זווית הראיה החסידית על הנהגת ה' את העולם, וההשלכות המעשיות הנגזרות ממנה לעבודת ה' . <
להסיק כי עקרון הכרת הטוב והביטול מהווים "מנוע" לעבודת ה' בכל התחומים: אישי, רוחני, חברתי <
להעלות רעיונות לנתינת כלים לבתי הספר להפנמת הרעיונות והערכים וההשלכות המעשיות הנגזרות מהן,  <

בהנהגה היום יומית של התלמידות

הכנה ואביזרים: 

כרטיסים לבנים בגודל 10*10 ,כפול 3 ממספר המשתתפות <
עפרונות, מספריים, דבק סלוטייפ <
צילום מכתב הרבי )נספח מ"ס 1( כמספר המשתתפות <

מבנה הסדנא:

שלב א'-  הפיכת המוכר למוזר והמוזר למוכר )20 דק'(
פעילות פתיחה-  מליאה

יושבים במעגל כל אחת מקבלת 3 כרטיסים לבנים בגודל 10*10 ס"מ, עפרון, מספריים, ודבק סלוטייפ

א'- הפיכת המוזר למוכר
1. כל אחת לוקחת כרטיס אחד מהשלושה  ואת השניים הנותרים היא מניחה בצד.

)יש להימנע מבחירת משהו סימטרי( חשוב  ומציירת רק את קו המתאר שלו.  2. כל אחת בוחרת חפץ או דומם 
להקפיד לצייר בעפרון בלבד, צבע יכול לעבור לצד השני של הכרטיס. וכן שהקו המתאר ישתרע על פני כל הכרטיס 

ויגע בדפנותיו. הגודל יקל את המשך "המשחק" בשלביו הבאים.
3. את הכרטיס המצויר גזרו ל2 חלקים בלתי שווים. כך שא"א יהיה לנחש לפי החצי האחד את הציור השלם. בידכם 
עתה 2 חלקי כרטיס. הפכו אתם לצד השני ומספרו אותם. על חלק אחד כתבו 1, ועל החלק השני  את המספר 2. 

כאשר תסיימו, הניחו את 2 החלקים על הרצפה למרגלותיכם. הקפידו שהציור לא יתגלה!
מי שסיימה- מחפשת  אחר בת זוג  שיושבת מולה )רחוק ככל האפשר( ובודקת  אם גם היא סיימה

4. החליפו בינכם את הכרטיסים. הקפידו שבתהליך ההעברה יישאר הצד המצויר חסוי, ואילו הצד הממוספר יהיה 
גלוי.
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1 ולהפוך אותו. לפניכם חלק משלם בלתי ידוע. יש להניח מה שתראו  5. יש לקחת את החלק שכתוב עליו מ"ס 
יראה לכם זר ומוזר. את המוזר הזה עליכם להפוך למוכר. כיצד? הדביקו את חלק מ"ס 1 על אחד מ2 הכרטיסים 
את  להמשיך  עליכם  עכשיו  הקטוע.  הציור  את  להמשיך  מקום  שיישאר  כך  הכרטיס  את  צרפו  שבידכם.  הריקים 

החלק שקיבלתם לציור, שלפי דעתכם היה על הכרטיס לפני שנגזר.
את התוצר המוגמר הצמידו ללוח מתחת לכותרת:" הפיכת המוזר למוכר" 

ב'- הפיכת המוכר למוזר
6. הפכו את כרטיס מ"ס 2.

עכשיו מתברר לכם מהו השלם שציירה בת זוגכן. התהליך שתתנסו בו עתה שונה לחלוטין מזה שבו התנסתם עם 
כרטיס מ"ס 1. המשימה היא להפוך את המוכר לכם למשהו מוזר. למשל: אתם מזהים שהציור המקורי היה כובע! 
עליכם להפוך את החלק שבידכם למשהו שונה לחלוטין! בתהליך העבודה הקודם עשיתם כמיטב יכולתכם כדי 
להשלים את מה שצייר חברכם. עתה עשו הכל כדי להעלים את הצורה המוכרת.                                                                                                                           

כיצד?
7. קחו את חלק מ"ס 2 צרפו אותו אל הכרטיס הריק שנותר בידכם, כפי שעשיתם כבר עם חלק מ"ס 1, יש לכם מקום 

להמשיך את הציור המוכר ולהופכו למוזר. 
את התוצר השני שקיבלתם )כרטיס מ"ס 2( הצמידו ללוח מתחת לכותרת : "הפיכת המוכר למוזר"

ג'- הסתכלות בתוצרים והשוואה ביניהם
על הלוח נוצרו 2 מוקדים: 

במוקד הראשון מרוכזות העבודות שבהן הפכתן  את הזר למוכר
במוקד השני מרוכזות העבודו שבהן הפכתן את המוכר לזר.

כל צמד בודק את האופן שבו השלימה בת הזוג את 2 חלקי עבודתה

נקודות לדיון:
האם יש שוני בין 2 המוקדים?

איזה חלק היה קשה יותר לעבודה?
איזה מוקד מאפיין את היחס שלנו לעולם- לעצמינו, ואיזה מוקד מאפיין את היחס שלנו לאלוקות- לה'?

סיכום הדיון:
"עולם  רחוק-  מופשט,  זר,  דבר  היא  האלוקות  ואילו  קרוב   , מוחשי  מוכר,  דבר  כאל  הוא  לעולם  המקובל  היחס 

בפשיטות ואלוקות בהתחדשות"
החסידות מלמדת אותנו להפוך את המוכר לזר- "עולם בהתחדשות", ואת הזר למוכר-" אלוקות בפשיטות".

ההכרה וההפנמה של הרעיון "עולם בהתחדשות" היא קשה יותר. 
לראות שכל יצור, נברא הוא ציורשל הקב"ה, בטל לאלוקות ואינו יכול להיות נפרד,  שכל אירוע בחיי היום יום הוא 
לא רק המציאות הגלויה שאנו חווים אלא העיקר הוא הרובד האלוקי הרוחני. זה שינוי מהפכני בהסתכלות על 

העולם ובכל היחס למהותנו ותפקידנו בעולם. 
הרכבת "המשקפיים החסידיות" הללו מניעה אותנו לעבודת ה' פנימית ואמיתית יותר.
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שלב ב'- ...קדימה לעבודה )10 דק'(- 
דיון במליאה

ציות לרבנים,  "אסיר תודה", מחויבות, קבלת עול, ביטול,  לתלות על הלוח את המאפיינים הבאים: הכרת הטוב, 
השגחה פרטית, הכל לטובה.

המשתתפות מתבקשות להסביר את הקשר בין כל אחד מהמאפיינים לתפיסה החסידית של "עולם בהתחדשות 
ואלוקות בפשיטות"

לדוגמא: הכרת הטוב-  כאשר אנו מכירים שהקב"ה מחיה ומהווה את העולם בכל רגע ולולא זה העולם היה חוזר 
למצב של תוהו ובוהו , זה מוליד רגש של הכרת הטוב והודאה לה' על חסדו וטובו בעצם קיומינו.

 שלב ג'- תובנות מעשיות )10 דק'(
דיון במליאה

בתפיסה המקובלת קיום מצוות מתוך קבלת עול מתקשר לקיום מצוות מתוך ציות ללא שכל והבנה ובמילא כמגביל 
את האדם .המושג קבלת עול עפ"י התפיסה החסידית מקבל הגדרה מחודשת

המניעה לקיום מצוות מתוך רצון וחיות.
עיינו במכתב הרבי המצו"ב  וסכמו את הנימוקים שמעלה הרבי להפרכת הטענה שקבלת עול מגבילה את האדם.

חלק ד'-   "המעשה הוא העיקר"- תרגום התובנות לפעילות בית ספרית )20 דק'(
עבודה בקבוצות- חלוקה לפי שכבות : 

-לבחור "משפט מחץ" לכל חודש
-לגבש רשימה של התנהגויות מצופות ב3 התחומים: תורה )לימוד(, עבודה )עבודת ה'(, גמ"ח )מעשים( מכל כיתה.

-להעלות רעיונות לארגז כלים בית ספרי להפנמת הרעיונות והערכים ולאימוץ ההתנהגויות המצופות

סיכום- מליאה
הצגת הרעיונות השונים


