
בשביל התפקיד

רציונל

גיל ההתבגרות מאופיין בעזות, אקטיביות, חיפוש זהות ורצון לפעול בניגוד למוסכמות. באופן מפליא, 
התובנות שמציג הרבי במאמר "באתי לגני" נותנות מענה מדויק לצרכי המתבגרים. הרבי מדגיש את 
מעלתנו וחביבותינו כדור השביעי )חיזוק דימוי עצמי( ונותן לנו תפקיד )זהות ומשמעות(. הרבי מלמד 
אותנו כי השטות, יכולה לשרת אותנו ב'שטות דקדושה' )עזות ורצון לפעול בניגוד למוסכמות( הכלי 

להבאת הגאולה.

בשבוע נרות להאיר, יעסקו התלמידים בתוכן הכללי של המאמר "באתי לגני": התפקיד הדור שלנו כ"דור 
השביעי" לסיים את עבודת המשכת האלוקות עד למטה ממש, כפי שיתגלה בפועל בגאולה. זאת, על ידי 

"שטות דקדושה". 

המעטפת החוויתית לשבוע "נרות להאיר" לכתות א-ו היא "בית הנבחרים" - כל ילד הוא "נבחר", ועליו 
למלא את תפקידו בהארת העולם, על ידי לימוד ועשיה. בדומה לכך, כיתות ז-ח, תחת המוטו השנתי 

"בשבילך", יעסקו בנושא "בשביל התפקיד", ויקבלו תובנות וכלים מהמאמר למילוי תפקיד.

לקריאה רקע על המאמר לחצי כאן <

ב”ה

מטרות

הבנות ילמדו בעיון קטעים מתוך המאמר 'באתי לגני' בקישור לחיים הפרטיים שלהן	 

הבנות יעמדו על הזכות להיות בדור השביעי, ויחושו אחריות ולהשלים את המשימה של דור זה 	 
להוריד את השכינה

הבנות יכירו את הכלים )כישורים, תכונות( שקבלו, ויחשבו כיצד לנצל כלים אלו למילוי המשימה – 	 
הורדת שכינה, על ידי אהבת ישראל בגשמיות וברוחניות

 	 – הבנות יכירו את הכוח לעמוד מול אתגרים ולהתגבר על קשיים )עייפות, חוסר נוחות וכדומה( 
מתוך 'שטות דקדושה' – יכולת לפעול מעל להגיון

הבנות יחזקו את הציפייה לגאולה, מתוך הבנה כי זהו תפקידנו, וזוהי תכלית הבריאה.	 

שבוע הכנה, נרות להאיר

3 מערכי פעילות בנושא 'נבחרתי לתפקיד' )רשת דרייב(. בכל פעילות:	 

< מצגת פתיחה 
< לימוד חלק מהמאמר

< משחק/שיח בכתה
< מילוי פרטים בתעודת ׳התפקיד בשבילי...׳

דף לימוד לתלמידה: כל תלמידה תקבל דף אישי מקופל ובו קטעי לימוד וכן דף להשלמה בזיקה 	 
לפעילויות בכתה.

רקע למורה על מאמר 'באתי לגני' )רשת דרייב(	 

י’ שבט – יום שיא

מצגת להתוועדות כתתית, בשביל התפקיד )רשת דרייב(	 

השתלבות בפעילות בית ספרות, והשתתפות בשידור חי משותף של כל תלמידי הרשת	 

https://drive.google.com/open?id=1ISTgzhfmL1xZkFFPxwvIQmCuHnEnXqR7


המנון

הי! ברוכים הבאים

לדור השביעי

לכל אחד יש תפקיד

את השכינה להוריד

כאן, בית הנבחרים

בו כולנו משפיעים 

מוסיפים עוד פעולה 

להביא הגאולה

מתחילת הבריאה

זו היתה המטרה

עד משה רבינו, השביעי, הביא את התורה.

גם הרבי, הנשיא

הנחה אותנו, דור שביעי

את השכינה להביא, זהו "באתי לגני".

ברשת חינוך חב״ד כולנו "נבחרים"

נבחרנו לתפקיד כי השביעין חביבין

יש לנו אחריות, ואנחנו דוגמה

נפעל ונתמסר, נשלים המשימה 

ברשת אהלי יוסף יצחק, כאן בעיר

כל ילד וילדה הם 'נרות להאיר'

בקיום מצוות ואהבת ישראל,

אנו דור שביעי - נביא את הגואל!

לשמיעת ההמנון לחצי כאן <

https://drive.google.com/open?id=1P-iP_xVjhp9XrCX7vN4mwRE3EyGPqxwO



