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   1.1גרסה 
  ז"תשע, ט כסלו"י

  ע"זי  ר"אדמו ק"לכ  התקשרות לחיזוק מוקדש
 שיחיו ב"וב גיטל רבקה בת חנה צלחה וזוגתו שרה בן יצחק יוסף ת"הרה לזכות

 ר"בגו והרחבה שמחה, אושר מתוך ובריאות טובות ושנים ימים לאורך
  'הק בעבודתם ומופלגה רבה ולהצלחה

    



 

 

  ה"ב

  ',שי מורה יקר

טבת ' ה –יום הבהיר עם התלמידים על לשוחח לך  לסייע השנועד תוכנית לימודיםבחוברת זו נמצאת 
  .לימינו ושייכותו

  .היום ו שלומרתק על ייחודין ידיון מענלייצר  םשמטרת, ופעילויות שקופיות, קטעי וידאובפרויקט זה מלווה 

 תםברמ, ובעל משמעות לתלמידיםלעזור לך להציג את האירועים באופן מעניין  הנועדהחומרים הללו  תמטר
לחוש , נצחון של היום הזההוהאדירה  שמחהאת ה לחושלתלמידים עזור שהתוכנית תמקווים אנו  .האישית

  גם בימינו אלה.הזה הקשר על  יםונלהבגאים ולהיות , לשמחה ולרביקשורים 

  ."תועד אור וחום ההתקשרו"תכנית לימודים זו הוכנה בשיתוף עם 

  

  ,טובגוט יום בברכת 

JEM - תקשורת חינוכית יהודית   

   ז"תשע, ט כסלו"י

  

 :ל"דואהערה או הארה יתקבלו בברכה ב, כל משוב .תוכנית לימודים זובאם השתמשת ב הודיע לנו אנא .ב.נ
teves@jemedia.org5.   

  !מראשתודה רבה 

  

  

  

  

  :תוכל למצוא http://jemedia.org/5teves באתר

  מצגתPowerPoint  את תוכנית הלימודיםשמלווים  וקטעי וידאושקופיות עם.  

 קובץ PDF  מצגת הבלי  או  ניתן להשתמש עםבהם (לסרטונים ר השקופיות וקישוכל מותאם עם-
PowerPoint(.  

  הוראות פעילותדף.  
  נוגעים לפעילותשקבצים שונים.  

  .חדשיםוקבצים מעודכנים בכדי להוריד בקר בו אנא  ;כל הזמן מתעדכןהעמוד 

  

    



 

 

   



 

 

  

 תוכן ענינים

 5 .......................................... טבת  'חגיגת ה

 5 ......................................... הגניבה והמשפט

 7 ........................................ רכותיוהפ נותהטע

 9 ................................ החסידים תהכאב של הרבי ותגוב

 10 .......................................... !!דידן נצח

 11 ........................................ ?מה זה אומר לי

 

  :סרטוני וידיאו

  'טבתחגיגת ה  
 הגניבה  
 נשיא  
 הנשיא ממשיך לחיות  
 ההדאג  
 הקטרוג  
  רצוןעת  
  הספרים יום 

 

  

  

  

  

  

  

  

 PowerPoint -ומצגות /שקופיות

  חלק רבי הל ש יד: כתב 1שקופית
  .א'

  חלק רבי הל ש יד: כתב 2שקופית
  .ב'

  האדמו"ר  של המכתב: 3שקופית
  .ר מרקס"לדהקודם 

  הדין  פסק: 4שקופית
  .מכתבהאת מזכיר ש השופט של

  הרבנית: תצהיר 5שקופית.  
  אלבומי חנוכה: 6שקופית.  
  קטעים מתוך פסק : 7-8שקופיות

  .הדין

  

  

  

  

  פעילויות הצעות ל
 :פעילות ראה דף הוראות

  התלמידים קוראים את הסיפור
  בקול 

 ט כסלו"י  - טבת 'ה: ת הקבלהטבל  
  ד"פעילות חבהצגת  
 ם"פני  
 חפש את המטמון  
 ריקוד וחגיגה  

  

  

  

  

  

  

   



 

 

  טבת  ה' תחגיג
   1לדיון:נקודות 

  הוא חייב להבין  ,ממנושהוא יוצא אפילו אחרי  ,מוצא את עצמו במצב לא נעיםשכשיהודי הרבי אמר
  .ה"הקבבניצוחו של שהמצב היה 

  אתגרהקשורה ל ,שאנחנו חייבים לבצע משימה נול יששמראה  ,זה במצב אותנו מעמידשה' העובדה 
  .הזה

 נעלה יותר הרבה משהו נוכל להשיג האתגר הזהבאמצעות  ,בסופו של דבר.  

וכיצד החגיגה נמשכה , 770-לכשהחדשות הגיעו בוידאו נראה חסידים רוקדים  ".טבתה'  חגיגת" :וידאו
  שיחה.הרבי אמר  יהלאחרכאשר  ,מנחהאל תוך 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*  

  הגניבה והמשפט
  לדיון:נקודות 

, את המשימהלחפש עלינו  .הסיפור תאר אתנדבר כשנאנו כך ו .מילותיו בחירתבורגיש  בררןהרבי היה מאוד 
  הלא טובים.זיכרונות בולא להתמקד 

   2.להלן לוח זמנים קצר שהוביל למשפט

   ה"תשמ שבועות – שבט 'יה: גניבה

                    
  :14, תוכנית 4חיים דיסק  . וידאו: תנועה במשפט; תורת170ה' טבת, תשמ"ז. התוועדויות תשמ"ז ח"ב עמ'  1

  קטע זה מבוסס על ציר הזמן שמוצג ב"א חסידישער דערהער" ה' טבת תשע"ז. 2

 המטרה:

ביטויי את הסיבות וילמדו  מכן ולאחר, שמחהשל  מהנקודה הזה התלמידים יתחילו את היום
 .בכל זהעל החלק שלהם השמחה, ו

 המטרה:

ותוילפעיל בסיס להםכך שיהיה , סיפורב ותהעיקריהנקודות  אתבקצרה  ילמדו תלמידים 
 .היום שלוהחיפושים 

 :הוראות

בקוליקראו אותם בכדי שהתלמידים  ,הכיתה בקרבאותם ניתן  קצרים פוצל לקטעים הסיפור .

 הסיפור.קטעי את  תואמת PowerPoint-המצגת 



 

 

 של הרבי הקודם החלו לשים לב שספרים מתחילים  יתופלו בספריישט  הספרנים, בתקופת י' שבט
צוות הספרייה לתפוס ניסה  םבמהלכ, כמה חודשיםעברו  .נלקחו ספרים 550-כ, בסך הכל להיעלם.

  .הגנבזיהתה את אבטחה מצלמת , בסופו של דבר .טחוניים שוניםיבאמצעים את הגנב עם 
 אך  ,משא ומתן שקט בניסיון להגיע להבנהוהתקיים , על כך ולאחר מכן הרבי קיבלו הודעה ,הרבנית

  .ללא הועיל
  הספריםבשוק לסוחרים  ספרים הגנב מוכר אתשעד מהרה התברר.  

  ה"ראש חדש תמוז תשמ: יחידותה

 כלואמר ש, על האירועיםחח עימם ווש  ,ד"חב חסידיאגודת  פגישה עם חבריקרא לרבי ה 
 נושאלדבר על ההוא מתכוון וש, ד"חב יחסידלאגודת  כיםשיי 770והבניין של   ,כתביםוה ספריםה
  .תמוז ב"ילרגל  ההקרובבהתוועדות זה בפומבי ה

  ה"תשמ תמוז ב"י: פרסום ציבורי

 באותה הזדמנות  .גניבהה הרבי עלדיבר  ,לכל העולםבשידור חי  השודר אשר ההתוועדות לקראת סוף
, רגשותיו החזקיםמו הרבי מדברי .המצב צער עמוק עלהרבי  הביע הקרובות ההתוועדויות ובמהלך

  .עצמה  גניבהלבנוסף , יותרעוד נושא עמוק הוטרד מנראה ברור שהרבי 
o ספרים לכך ש הרבי מתייחס וב ,ההתוועדותמקצר בוידאו זה רואים קטע  ".הגניבה" :וידאו

  ).ה"ב תמוז תשמ"י( מהספריה נלקחו

  ו"תשמ סתיוהכנות משפטיות: 

 כאשר הצד השני . ספריםעוד למכור  הגנבשתאסור על הגישה בקשה לצו מניעה  ד”אגודת חסידי חב
  .לתביעההחלו ההכנות , בית דיןבליישב את העניין סירב 

  ת עשרלמעלה מאוסף של והרכיבו  ,הרבי הקודם של ומכתביעל הספרנים עברו ו יסתהבמהלך כל
  .רייהבעלים של הספההיא  ד”אגודת חסידי חבש מוכיחיםש מסמכים  אלפים

 בשנת  מרקס אלכסנדר ר"דמסויים מהרבי ל מכתב על והצביע, הרבי נפגש עם עורכי הדין
  .להתמקדעליו כדאי  כמסמך ,תש"ו

  ו"תשמ חשון ו"כ :הרבנית תצהיר

 היו   – הרבי הקודם ובתו של, של הרבירעייתו  – רבניתשהיו לוהדעה מידע ה ,כאשר הכינו את התיק
  .הרבנית תצהיר בביתה המסרולכן , מאוד יםחשוב

 הספרים שייכים " :השיבה היא .הספרים שייכים הרבנית למי נשאלה תצהירלקראת סיום ה
  ".לחסידים  כי אבא שלי שייך ,חסידיםל

  את להחליט אותו ושכנעו  ,השפעה עמוקה על השופטהללו היו מילים שלהרבי לאחר מכן ציין
   3.ההחלטה הנכונה

  ו"תשמ כסלו ג"י :המלך אינו מעיד

 וקשיוב, רביהיה השפלה לישהחסידים הרגישו שדבר  ,להעידאת הרבי  להכריחקש יהצד השני ב 
אמור המשפט היה שימים לפני מספר , כסלו ג"יכך ב על אמר שהוא יחליטסיפטון  השופט .זאת למנוע

  .להתחיל

                    
  . http://www.chabad.org/554605ב' אדר, תשמ"ח. אודיו: 3 



 

 

 זמן  תהילים., מתוך צום ואמירת 770-ביום התאסף באותו וקהל רב , החסידים היו מאוד מודאגים
חיש האווירה הרצינית  .לא צריך להעיד  הרביש קבעהשופט  :החדשותהגיעו  ,מנחהקצר לפני 

  .קטנות של הלילההשעות הנמשכו עד  התוועדויותו םריקודיהו הוחלפה בשמחה,

  ו"תשמ כסלו 'כ - ט"הגאולה י חגהמשפט: 

 מילאו החסידים את  ,כל יוםב .המשפט חלה ,הרבילאחר התוועדות י"ט כסלו של שבוקר ב ,ביום שני
  .בתשומת לב מרובההליכים וצפו ב ,הדיונים אולם

 במשך  התפללו ,עמד על רגליו מתוך צום  ,הרבי הקודם –חמיו של  הרבי לאוהל נסע, ימי המשפטכל ב
  .שעות ארוכות

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*  

  רכותיהפו ותטענה
  נקודות לדיון:

  פרטית רכוש היתההספרייה  :1טענה 

 כולל הספרייה , כל רכושולכן ו, חייו הפרטייםאת גם לרבי הקודם היו  ,כל אדםלכמו ש ,הנאשם טען
  .היו החפצים האישיים שלו – אחריםודברים  ,כתבי היד, החפצים ,ספריםה ,כתביםה ;שלו

  ,הרבי הפרטית שלבספרייה  חפציםלספרים ולהוא זכאי , כיורש של הרבי הקודםבהתאם לכך.  
  ספרייה שפתוחה  ולא נכס פרטי זההיה הוכחה שוזו , בשימושהיו  לא םספרישההוא טען

  .הרחב לקהל

  פרטיאינו איש רבי ה: האמת

 חייו  ;חסידיולגמרי למוקדש  ,ובראשונה בראש ,הינו רביש ,הסביר הרבי, באגרת ששלח לעורכי הדין
  .לתפקיד זה יםמשניהינם הפרטיים 

  השולחן  לחיות על פיכיצד מראה להם דוגמא חיה "ו לחסידיו הדוגמא חי רבי הואשהרבי הסביר
שבאמת  אבל – ד"חב יחסידלאגודת  הספרייה שייכתשאמר לטעון שהרבי הקודם  ,לפיכך  ."ערוך

  טענה מגוחכת.זו  ,התכוון למשהו אחר
o להקדיש את חייו  ;של רבי והרבי מתווה את תפקיד :חלק ראשון של כתב היד – 1 שקופית

  .בעבודת ה'חסידים ללעזור 
o הקודם אמר  שהרבי מגוחך לטעוןשזה הרבי מסביר   :של כתב היד שניחלק  :2 שקופית

  .ו"חדבר שאינו אמת, 

 המטרה:

בכלל ד"חבעל  תיגרקראו  הם וכיצד, במשפט עלוושה העיקריות הנקודות את יבינו תלמידיםה ,
 רבי בפרט.השל  נשיאותהועל 

שנוגעת הנכונה גישהב נתמקד, בהמשך. הללו האשמות לכל הרבי של יחסו את יבינו תלמידיםה 
 .יוםאלינו כ



 

 

 הוכחה כר מארקס "לדהרבי הקודם  מכתבו שלאת   הרבי ציין, למשפט כהכנה הדין  עורכי  כשנפגש עם
השופט  הדגיש ,הדין בפסק ,באופן מדהים( .ד”אגודת חסידי חבל הספרייה שייכתש הטובה ביותר לכך

  .)הזה מכתבאת ה
o להביא את של הרבי  ניסיונותיומ כחלק, ר מרקס"לדהמכתב של הרבי הקודם  :3 שקופית

  .ד"אגודת חסידי חבל הספרייה שייכתקובע שה ,מאירופה הספרייה
o זההמכתב את ה מזכירש השופטהדין של  פסק :4 שקופית.  

 4.ד"חסידי חב – ד"חב  יחסיד תכרכוש אגוד 770בניין ואת ספרייה הרבי הקודם ייעד את ה  

 הרבי  מסביר גניבההסיפור של שיחה  באותהכיצד  ,בקטע זה ניתן לראות נשיא"." :וידאו
  ).ה"ב תמוז תשמ"י(כבנין ציבורי  770ושהרבי הקודם ייעד את  ,אדם פרטיאינו  נשיאש

 כי אביה שייך לחסידים, חסידיםלשייכים  םספריבו היא אומרת שה תצהירמוסרת רבנית ה.  
  מוחלטת מהרבי התעלמות מי שמעונין מראה על לכל  םספריהמכירת  .הרבניתתצהיר  :5שקופית

הקומוניסטית מרוסיה אותם להוציא כל שביכולתו  ועשה, יקרשהתייחס לספרים באופן  ,הקודם
   5.הנאציתואירופה 

  חייםה אינו ביןכבר  הקודםרבי ה :2 טענה

 ולכן חפציו  – אינו בין החייםכבר שהרבי הקודם הצהרה הינה  ,הוא ראוי הירושההעבריין ש תטענ
  .ירושהלדין כפופים 

  ממשיך לחיות הרבי הקודם: האמת

 נשמתו ועבודת ה'  המהות האמיתית שלו היא .אינם חיים בשרייםצדיק החיי שהזקן כותב  האדמו"ר
    6.הסתלקותו להתקיים גם לאחרואלה הם דברים שממשיכים  ,שלו

  ציטוט , הוא חי מאודש המוכיח, את תורתו ומקיימים את הוראותיושלומדים  חסידים ישנםשהעובדה
    7.עד סוף כל הדורות ,"מה זרעו בחיים אף הוא בחיים" – אבינו על יעקב הגמרא
o אחרי הרבי כללית, בה השתתף  יחידות רואיםבקטע זה  .לחיות" ךממשיהנשיא " :וידאו

בעבודת  לידי ביטוישזה בא כפי  ,חישהרבי הקודם הרבי סביר מ ואז .תמוזי"ב 
  ).ה"ו תמוז תשמ"ט(בשנה  מתעצם מדי שנה והוא ,שלו החסידים

 הכוחות הדרושים לקיים את  והוא נותן לנו את, הרבי חי ;תמוז 'גאחרי , הדבר נכון גם לגבינו היום
יותר,  בכל שנה הוא מתחזקמוכיחות ש חסידיםשל הוהולכות הפעילויות הגדלות  .מצוותהתורה וה

  והוא "יותר חי".

  ד אינה פעילה"חב :3 טענה

  אינה אגודה  ד”אגודת חסידי חבשמשום , שלההספרים שד אינה יכולה לטעון "חבשהוא טען
  .הדיוןלכל  תנטיברלהפכה לבלתי קיימת ואינה היא   ,מתפקדת

  ד פעילה מאוד"חב: האמת

 עצוםבאופן   נותיהמעיומצליחה להפיץ את  ,מאוד ופעילה ד חיה"חב.  
 יהדות בכל  םמפיצי השלוחים  אלפי, ותסמודפ כמויות עצומות של חסידות

קודם מאתיים שנה כ ה,מאז הקמת .הרביעושים את המבצעים של  אחרים ורבים ,העולם רחבי
  !יותר הפעיל ד"חבלא היתה   ,לכן

                    
  . http://www.chabad.org/554146. אודיו: 13י"ב תמוז, תשמ"ה. לה"ק [תורת מנחם] עמ' 4 
   .tp://www.chabad.org/554148ht. אודיו: 17ט"ו תמוז, תשמ"ה. לה"ק [תורת מנחם] עמ' 5 
  אגרת הקודש סימן כ"ז. 6
  .225תכנית  57יחידות ט"ו תמוז, תשמ"ה. תורת חיים דיסק  7



 

 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*  

  החסידים תתגובוהרבי הכאב של 
  נקודות לדיון:

  שבת ערבחוץ מ – שבועות שנמשך שלושה – ימי המשפט בכלהרבי הקודם  אוהללהרבי הלך.  
o וכיצד  אוהלל הלך הרביכיצד  ,נלמד על עגמת הנפש שנגרמה לרבי ה".הדאג" :וידאו

  .וצמו תהיליםאמרו  חסידיםה

  הלך ולא  770-ב הרבי נשאר ,המשפטבמהלך אחד ימי   .אחת יוצאת מן הכללהיתה פעם
והודיעו  ,להתוועדות התאספו יחד ,צרפת ,בפריז החסידיםשהודעה שהתקבלה לאחר זה  היה .לאוהל
משפט של והאתגר  גזירה את לבטלכדי לעזור בבמיוחד ת חדשות עבורו, ולקחו החלט הםש לרבי

  .ספריםה
 מאוד מחותש התוועדויות השלושהרבי ערך  ,חנוכה חג באותו .חנוכההיו במהלך  חלק מימי המשפט, 

  .לילדיםלאירוע  בנוסף ,אחד אחרי השני
 על ידי  אורדרוש להוסיף ב, על מנת להילחם בחושך הרוחניש ,החסידיםאת עודד  רביה

עבור ילדים  חנוכהה חג לרגלהתכנסויות  . ולכן יש לארגןתוהתוועדויו התכנסויות משמחות  ,שמחה
   8.עבור חסידים התוועדויותכן כמו ו ,וזקנים

 ר "אדמוהעל  – שמיםהזירה מהג – קטרוגמשפט הספרים להרבי את השווה  ,ההתוועדויות באחת
  .על ידי הצארשנעצר  הזקן לפני

  שאנו לומדים הלקח שהסביר  הרבי .החסידות והפצתמעצרו של האדמו"ר הזקן גרם להוספה בלימוד
אנחנו חייבים  !להיפך .וחסידות להפיץ תורה להקטין את מאמצינושאל לנו  הזקן הואמהאדמו"ר 

    9.ועוד עודבאופן מתמיד להוסיף 
o הרבי מדבר   אנו שומעים את ,חנוכהשל  התוועדויותבמהלך ה קטרוג".ה" :וידאו

  .וממנ תהמעשי ההוראהעל ו קטרוגה על
 כך  ,טענות נגדול ידי התבוננות בעתחומים יש לשפר אילו הבין הזקן שכמו שהאדמו"ר  המשיך הרבי

  .מסקנות דומותגם אנחנו חייבים להסיק 
  עושים מספיק לנו שאנחנו לאלומר הם באים , שקר הינן" פעילהאינה  ד"חב"שהטענות שלמרות ,

ד "בתי חבשו, ומקוםד בכל מקום "חבלפתוח בתי הרבי אמר  .ד"חבאת הפעילויות של  להרחיבועלינו 
  ם.להרחיב את פעילות מים חייביםהקיי

  והרבה מוסדות  ,המשפטבמהלך  הרבי שלהקריאה הדחופה  לאחר לשליחות יצאורבים זוגות חדשים
  .המשפט  בתקופה שלאחר העולם רחביכל ב נפתחו ליובאוויטש-של חב"ד

 יוכלו כך שכולם , הוהדלקות מנור החנוכהשל חג  התכנסויות מתעד אתש אלבום להדפיס הורה הרבי
   10.הבאה בשנהולקיים אירועים גדולים יותר  ,ללמוד אחד מהשני

                    
  .131כ"ט כסלו, תשמ"ו. התוועדויות תשמ"ו ח"ב עמ'  8
  .190זאת חנוכה, תשמ"ו. התוועדויות תשמ"ו ח"ב עמ'  9
  .193זאת חנוכה, תשמ"ו. התוועדויות תשמ"ו ח"ב עמ'  10

 המטרה:

רבי.שנגרמה לעגמת הנפש ועל  על הפרשה האיומה יקבלו הערכה תלמידיםה 



 

 

 הרבה השנה הבאה  של  האלבום( השנה הבאהו של אלבום החנוכה של אותה שנה ותתמונ :6 שקופית 
  ).ומראה את הצמיחה המהירה שהתרחשה באותה שנה, נרחביותר 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*  

   !!נצחדידן 

  החגיגה והתגובה של הרבי אל הניצחון
  נקודות לדיון:

 הרבי  :פסק הדיןסיפטון את   השופט מסר ,תשמ"ז טבת 'של ה בבוקרו ,שנה לאחר סיום המשפט
  !ד”אגודת חסידי חבל שייכת והספרייה  ,ניצח

 טובת הקהילהלנכס כ ...קיימת" הספרייהשהשופט מצא  – קטעים מתוך פסק הדין  :7-8 שקופיות".  
 הרבי שיחה לילה אמר  בכל ה.הפסק ללא במשך שבעה ימים ולילות הרבי שלנצחונו  את חסידים חגגו

  ).1וידיאו באם אפשר, לנגן שוב את (

  התייחס אמר הרבי שיחה בהפתעה, בה ,מנחה תפילתאחר ל, פסק הדיןבו יצא ביום 
ַח יֲַעקֹב" :יוםאותו  של החומשמ מיליםל ִחי ר ְ , כאומרים הרביאת דברי  חסידים הבינו ".ֲאִביֶהם ַו
   11.כביכולהחייה את רוחו,  ,פסק הדיןש

 שרוצים אלה , רצון עתשכיון שזהו  אמר הוא .שוב הרבידיבר  ,מעריבאחרי  ,טבת’ השלאחר  בלילה
שאנשים יבקשו  הרבי אמר .הרבי הקודם אוהלל ם"הפני את כל והוא יביא, עם בקשותיהם נ"פישלחו 

  .נשלחו לרבי נים"פ  עשרות אלפי 12.בלי להתבייש, בקשות אישיותגם  –את כל מה שהם צריכים 
o כיצד הוא ו ;שזהו עת רצוןהרבי אומר בה אנו שומעים את השיחה  כאן ":רצוןעת " וידאו

  .ם"פנישל רבים שקים למחרת עם  אוהלליוצא 
  הפך  החיובי של החוויה הקשהשהסיום אמר הרבי , ניצחוןליום השנה הראשון , ח"תשמ טבת’ הביום

 – טבת’ האת המסר והאווירה של  ,בכל שנהשיש לחיות שוב, ו ,ועת רצון הסגול יוםל  את התאריך
    13."הימים האלו נזכרים ונעשים"

 הרבי של נוניצחובו חוגגים את  לחג תאריךההפך  עבור חסידים.  
  הוא טבת’ השל כיון שהמסר  ,תמוז 'גאחרי אלה מאיתנו שנולדו ל מיוחדת משמעותיש זה לחג, 

 הסתלקותו הגשמית.גם לאחר , שהרבי חי לנצח
  שחלה שבת ב .ם שלוספריה  חי בתוך ובאמצעותהדגיש היא שהרבי הקודם הרבי אותן נקודות מהאחת

הדרך  ,לספרים היה בנוגעהניצחון כיון שמשהרבי אמר  ,770-ל בפועלשהספרים חזרו  אחרל
   14.םספרילימוד אישי וברבים מה באמצעותלחגוג אותו היא הנכונה 

                    
  .170ה' טבת, תשמ"ז. התוועדויות תשמ"ז ח"ב עמ'  11
  .181ו' טבת, תשמ"ז. התוועדויות תשמ"ז ח"ב עמ'  12
  .164ה' טבת, תשמ"ח. התוועדויות תשמ"ח ח"ב עמ'  13
  .558ז' כסלו, תשמ"ח. התוועדויות תשמ"ח ח"א עמ'  14

 המטרה:

הרבי ליום זה.על הוראות והחגיגה על  וילמד התלמידים 



 

 

 קניית ותיקון ספרי  :מיוחדמנהג זה לחג  שיהיההרבי הורה  ,תשמ"ט טבת’ הב ,שנתיים לאחר מכן
   15.קודש
o שעל כולם , טבת’ השל אנו רואים את הרבי אומר ביום השנה השני  ":הספריםיום " וידאו

הרבי על כך שהוא מתכוון , מצביע בסוףשימו לב במיוחד, כיצד  .טבת’ הבלקנות ספרי קודש 
  .ילדיםגם ל

  :פעילות

  פעילותדף ראה (ט כסלו "טבת וי 'הקבלות בין המציאת.(  

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*  

   :המעשה הוא העיקר –פריטי פעילות 

  ?אומר לימה זה 
  נקודות לדיון:

 זמן אישי כלל אין לו  .ישראל לעם וחייאת כל  מקדיש הוא .יהודי אהבה עזה לכליש רבי ל– 
  .נשיא הוא, אוכל כשהוא ישן או גם

  ועוזר לנו , דואג לנו, אוהב אותנוש – הרבילקשר קרוב עם זכות גדולה , יש לנו כחסידיםבמיוחד
  .שלנו והמאבקיםהארציים   חייםהלהתעלות מעל 

 עדיין יש לנו את אותה יכולת להתחבר , תמוז 'גמלמעלה מעשרים שנה למרות שחלפו  ;נצחי  רבי הוא
  .יותר חזקלהיות יכול אפילו שלנו  חיבורה, יותר מזה ;קודםמעם הרבי כמו 

 עוד ועוד,  יוהוראותלמלא את ממשיכים  ,ותתורסידים לומדים ומפיצים את כמה חרואים אשר אנו כ
ויותר אנשים מקיימים היום את ההוראות יותר שלוחים  .ממשיך לחיותהוא שאנו יכולים לראות 

  .מבעבריותר  אפילו יםחזק הרבי של חייושעובדה לביטוי  זהו !תמוז 'גמלפני  הרבי של

  

  המעשים שלי חשובים:

                    
  69תכנית , 18. תורת חיים דיסק 103ה' טבת, תשמ"ט. התוועדויות תשמ"ט ח"ב עמ'  15

 המטרה:

כתוצאה  ויפעלו, אישי קשראליו יפתחו  ;עליהם למדו מהתחומים אחדיתבוננו על כל  התלמידים
 .זה מיוחד ביום במיוחד, מכך

 :הוראות

 רגעתן לתלמידים . שלו החסידים דרך חי, שלו לחסידים שייך הרבי: המושגיםעל עימם עבור 
ואז . דרכם לחיותיכול הרבי  איך על יהםמחשבותאת  לכתוביוכלו שהם בכדי  שקט של אחד

 .שוחח עימם

הפעילויות המקבילות.ועשה עימם את , שוחח על כל התחומים 



 

 

  לכל אחד יש כשרונות  .אדם המבוגרל הילד הצעירמ – כל אחד .של הרבי הסתעפותכל חסיד הוא ,
  .הרבי של העבודה אחריות לעשות אתו יכולות

 לחייםותורתו  הרבי של עבודתו אתמביא   אני איך .עדיין פעילים – הרבי תועבוד – ד"חב?  
 :3פעילות ראה ( טבת’ הלכבוד  החדשהחלטה את התלמידים לקחת עודד  פעילות.(  

  

  :נים"פ

 על ידי ביקור  ,כל בעיה שיש לנועם אנו יכולים לפנות אליו , עמוקבאופן כה שהרבי דואג לנו  כיון
יש לנו ש כך ,ברכותל עת רצון – במיוחד זמן מתאים הוא טבת’ ה .אוהלבוכתיבת מכתבים לרבי 

  .שלנוההחלטות הזדמנות מיוחדת לכתוב לרבי על 
 תוברכולבקש את  נ"פלכתוב לרבי  :פעילות.  
 'בטוח ייענוהתפילות שלנו , כיון שלרבי יש קשר מיוחד עם ה.  

  

  :םספרי

 וללמוד בהם ,זה ביוםולתקן ספרים לקנות  :פעילות.  

  

  )פעילותדף ראה : (פעילויות

 .לכתוב על פעילות חב"ד ואת החלטות התלמידים  
 רבילכתוב פ"נ ל.  
  הקשר שלנו איתוועל  ,הרבי של הניצחון לחגוג אתלרקוד ולשיר בכדי.  
 טבת’ הנושאי  – חפש את המטמון.  
 קודש ספרי קניית.  

  

  חומרים נוספים:

   משפטבתנועה : וידאו
JEM - 2013 - תקשורת חינוכית יהודית  

  https://goo.gl/0Cyl2D :לצפייה ישירה

  DVD: https://goo.gl/vLFkub-הלקניית 

  https://goo.gl/9flWO7: תשע"ז טבת’ ה -חסידישער דערהער" א מגזין "

  .https://goo.gl/dRuAScתשמ"ה בלה"ק: תמוז  ,שיחות

  .https://goo.gl/trprgJ: (אנגלית) הרב ישראל שמוטקין? טבת’ המהו 


