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מתחברות: 

מצגת )10 דקות(
פתיחה: מצגת המשך )חלק 2(. במצגת רואים את הילדה שנבחרה לתפקיד נעצרת לנוח. ואז היא מתעוררת 

ושואלת את עצמה: רגע, אבל בשביל אני פה בכלל? בשביל מה קבלתי את כל הכוחות הללו?

בעקבות זאת, היא נזכרת מה המטרה של כל אחד מהמשאבים, וכיצד עליה לנצל כל דבר שקבלה למילוי 
התפקיד.

שאלה לדיון: למדנו בפעם קודמת שהתפקיד הוא להוריד שכינה, אילו מתנות/כלים/משאבים אתן קבלתן 
שיכולים לעזור לכן למלא את התפקיד?

הבנות יעלו תשובות שונות. אך לפני שנתייחס ונעסוק בכלים שקבלנו, נבין טוב יותר את התפקיד, על 
כיצד?  וישכון כאן בעולם.  יבוא  לגני", שהקב"ה  "באתי  היא  לימוד מתוך המאמר. הבנו שהמטרה  ידי 

כשנבין מה דורש התפקיד נוכל לכוון ולנצל את הכלים למען התפקיד.

משתתפות: 

לימוד פעיל )15 דקות(
הבנות ילמדו את האות ו' ממאמר 'באתי לגני' בו מובאים דוגמאות אודות נשיאי חב"ד שנהגו באהבת 

ישראל בגשמיות וברוחניות, שזו הדרך להוריד שכינה )נספח 1(.

הצעות ללימוד פעיל:

ועליה 	  חב"ד,  מנשיאי  שניים(  )או  אחד  אודות  חלק שמדברת  מקבלת  קבוצה  כל  בקבוצות:  לימוד 
להמחיש באופן חוויתי את החלק שלה. אפשר גם ללמוד יחד במליאה, ולאחר מכן כל קבוצה תמחיש 

את אחד הסיפורים.

המורה תציין שבקטע לימוד מופיעים סיפורים שונים, ותבקש מכל בת לחשוב לאיזה סיפור היא הכי 	 
מתחברת, ומה מיוחד בסיפור שבחרה, בעיניה.

ממשיכות: 

גם אנחנו בתפקיד )15 דקות(
המורה תסכם: לכל אחת יש כלים שונים, שניתנו לה למילוי התפקיד. חסידות מלמדת אותנו לקחת כל 
'מתנה' )כשרון, תכונה, רכוש( ולנצל אותה לקדושה. דוגמה בולטת לכך רואים בבניית המשכן על ידי 

בצלאל בן אורי, שניחן בכשרון אומנות מיוחד לשם כך.

שמות לא, ב: ְרֵאה ָקָראִתי ְבֵׁשם ְּבַצְלֵאל ֶּבן אּוִרי ֶבן חּור ְלַמֵּטה ְיהּוָדה. ָוֲאַמֵּלא ֹאתֹו רּוַח 
ּוַבֶּכֶסף  ַּבָּזָהב  ַלֲעׂשֹות  ַמֲחָׁשֹבת  ַלְחֹׁשב  ְמָלאָכה.  ּוְבָכל  ּוְבַדַעת  ּוִבְתבּוָנה  ְּבָחְכָמה  ֱאֹלִהים 

ּוַבְּנֹחֶׁשת. ּוַבֲחֹרֶׁשת ֶאֶבן ְלַמֹּלאת ּוַבֲחֹרֶׁשת ֵעץ ַלֲעׂשֹות ְּבָכל ְמָלאָכה.

מסביר הרמב"ן, כי אין הכוונה שה' מילא את בצלאל בכישרונות הללו באמצע החיים בדרך ניסית. בצלאל 
נולד מלכתחילה עם כישרונות יצירתיים. ייתכן שהוריו לא ידעו בתחילה מה לעשות עם הכישרונות שלו. 
והנה, עם הקמת המשכן מתבררת התמונה המלאה – בורא העולם יצר את הילד הזה כמה שנים לפני כן 

עם תכונות ייחודיות, כדי שבבוא הזמן יוכל למלא את תפקידו בעולם ולהקים את המשכן. 

רמב”ן: והנה הוא פלא שימצא בהם אדם חכם גדול בכסף ובזהב ובחרושת אבן ועץ 
וחושב ורוקם ואורג, כי אף בלומדים לפני חכמים לא ימצא בקי בכל האומניות כלם... 
ולכן אמר השם למשה שיראה הפלא הזה, וידע כי הוא מלא אותו רוח אלהים לדעת 
כל אלה בעבור שיעשה המשכן, כי היה רצון מלפניו לעשות המשכן במדבר, ולכבודו 
בראו, כי הוא קורא הדורות מראש )ישעיה מא ד(, כדרך בטרם אצרך בבטן ידעתיך 

ובטרם תצא מרחם הקדשתיך.



בהלכה אף מופיע התייחסות לכך, והבית יוסף כותב שאדם שניחן בקול ערב, ינצל זאת לכבד את ה' 
בבית הכנסת. הלכה זו מתבססת על סיפור מהנביא אודות נבות היזרעלי שבכל שנה היה עולה לירושלים 
לשיר בקולו הנאה. שנה אחת הוא לא עלה לרגל, ונרצח בידי גויים. המדרש מסביר שהסיבה שלא ניצל 

את כשרונו היא זו שגרמה לאסון.

רבי יוסף קארו, בית יוסף, אורח חיים נג: כתיב )משלי ג ט( כבד את ה’ מהונך, קרי ביה 
“מחינך”, שאם היה קולך ערב והיית עומד בבית הכנסת, עמוד וכבד את ה’ בקולך. 
נבות היה קולו נאה והיה עולה לירושלים . . מי גרם לו, שלא עלה לירושלים לכבד את 

ה’ במה שחננו.

לניצול  ומכוונת כל תכונה/כשרון/רכוש  חיובי,  זו בולטת בחסידות, שמתייחסת לכל דבר באור  גישה 
בקדושה. עקרון זה נלמד גם מהסיפור הבא:

פעם סיפרו לרבי מנחם מענדל מליובאוויטש, אדמו”ר ה’צמח צדק’, כי נתנו במתנה 
לסבו, רבי שניאור זלמן מליאדי האדמו”ר הזקן, קופסת טבק. אדמו”ר הזקן אמר כי 
יש איבר אחד בגוף שאין בו תאווה, האף, שהריח הוא לנשמה בלבד, והנה גם אותו 
רוצים להלעיט בתאווה?! לכן שבר את מכסה הקופסא, והשתמש במכסה בתור מראה 

לתפילין.

אדמו”ר הצמח צדק שמע את הסיפור והגיב מיד כי יש פרט לא נכון בסיפור. לא ייתכן 
שהסבא שבר את המכסה, משום שעניינו של הסבא לא היה לשבור, אלא לזכך ולקדש. 
כנראה שלא שמו לב לפרט זה בסיפור, והסבא לא שבר את המכסה, אלא ניתק אותו 

מהחוט, ואז השתמש בו כמראה לתפילין.

כלומר: הגישה של החסידות אינה שבירה ודיכוי, אלא רק תיקון וזיכוך.

המורה תפזר תמונות שונות )נספח 2(, ותבקש מכל בת לבחור כרטיס או שניים שמבטאים את הכישורים 
למילוי  )בעתיד(  אותה  לשמש  יכולה  או  )בהווה(  ביטוי  לידי  באה  זו  כשרון/תכונה  כיצד  ולציין  שלה, 

התפקיד.

ביטוי  לידי  באים  תמיד  אלו שלא  במיוחד  הבנות,  של  לכשרונות  והתייחסות  ביטוי  לתת  הזדמנות  זו 
כיתה, המשקף את המשאבים  קיר  וליצור מהכרטיסים שהבנו לקחו  זו  פומבי. אפשר לשדרג פעילות 

המיוחדים של כל בת. 

הבנות ישלימו בתעודות זהות )נספח 3( את השאלות הבאות: 

אילו משאבים קבלתי? )כל אחת תכתוב כישרונות ותכונות שמאפיינים אותה(	 

כיצד אוכל להשתמש בהם למילוי התפקיד? )כל בת תציע כיצד להשתמש בכל כשרון למילוי התפקיד(	 



הדרך להוריד שכינה: על ידי אהבת ישראל בגשמיות וברוחנית )אות ו(
ְוִהֵּנה ָּכל ָהִעְנָיִנים ֶׁשָּתַבע ֵמִאָּתנּו ְּכבֹוד-ְקֻדַּׁשת מֹוִרי ְוָחִמי ַאְדמֹו"ר ּוְכמֹו ֵכן ְׁשָאר ַהְּנִׂשיִאים ִקְּימּו ֶזה ְּבַעְצָמם, 
ַמה  ְלִיְׂשָרֵאל  ּוִמְׁשָּפָטיו  ֻחָּקיו  ְלַיֲעֹקב  ְּדָבָריו  ַמִּגיד  ַהָּפסּוק  ַעל  ִזְכרֹוָנם-ִלְבָרָכה  ַרּבֹוֵתינּו  ִּדְבֵרי  ֶּדֶרְך  ַעל  ְוהּוא 
ֶּׁשהּוא עֹוֶׂשה הּוא אֹוֵמר ְלִיְׂשָרֵאל ַלֲעׂשֹות ְוִלְׁשֹמר, ְוֵכן ַמה ֶּׁשהּוא ְמַצֶּוה ְלִיְׂשָרֵאל הּוא עֹוֶׂשה, ְוַעל ֶּדֶרְך ֶזה הּוא 
ְּבהֹוָראֹות ְנִׂשיֵאינּו ֶׁשַּמה ֶּׁשָּתְבעּו ֵמַהְּמֻקָּׁשִרים ְוַׁשָּיִכים ֲאֵליֶהם ִהֵּנה ֵהם ְּבַעְצָמם ִקְּימּו ְוָעׂשּו ֵּכן. ּוַמה ֶּׁשִּגּלּו ָלנּו 
ֶׁשִּקְּימּו ֶזה, הּוא ְּכֵדי ֶׁשִּיְהֶיה ָלנּו יֹוֵתר ָנֵקל ְלַקְּיָמם. ּוְכמֹו ְּבָהִעְנָין ְּדַאֲהַבת ִיְׂשָרֵאל ֶׁשֵּיׁש ָּבֶזה ַּכָּמה ְוַכָּמה ִסּפּוִרים 

ִמָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד ֵמַהְּנִׂשיִאים. 

אדמו”ר הזקן: סיוע ליולדת

ּוְלֻדְגָמא ִמְּכבֹוד-ְקֻדַּׁשת ַאְדמֹו"ר ַהָּזֵקן ֶׁשִהְפִסיק ִּבְתִפָּלתֹו ְוָהַלְך ְוָקַצץ ֵעִצים ּוִבֵּׁשל ָמָרק ְוֶהֱאִכיל ְּבַעְצמֹו ְליֹוֶלֶדת, 
ִמְּפֵני ֶׁשֹּלא ָהיּו ֲאָנִׁשים ָׁשם ַּבַּבִית. 

אדמו”ר האמצעי: אכפתיות ומסירות לזולת

ִמְּכבֹוד-ְקֻדַּׁשת ַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי, ֵאיְך ֶׁשִּנְכַנס ֵאָליו ֶאָחד ִליִחידּות ְוִהְתאֹוֵנן ַעל ָהִעְנָיִנים ֶׁשַאְבֵרִכים ִמְתאֹוְנִנים 
ֲעֵליֶהם. ְוִגָּלה ַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי ֶאת ְזרֹועֹו ְוָאַמר לֹו ֲהֹלא ִתְרֶאה ֶׁשָּצַפד עֹוִרי ַעל ַעְצִמי ּגֹו' ְוָכל ֶזה הּוא ֵמַהַחֹּטאות 
ְנעּוִרים ֶׁשְּלָך. ֲאֶׁשר מּוָבן ַהְפָלַאת ְורֹוְממּות ַמֲעַלת ְּכבֹוד-ְקֻדַּׁשת ַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי ִּבְכָלל ּוִבְפָרט ֵמֵאּלּו ֶׁשַּׁשָּיִכים 
ִּכְדָבֵעי  ָהִעְנָיִנים ֶׁשָּלֶהם ֶׁשָהיּו ֶׁשֹּלא  ִעָּמֶהם ָּכל ָּכְך ַעד ֶׁשִּמַּצד  ַהִהְתַקְּׁשרּות  ָהָיה  ּוִמָּכל ָמקֹום  ָּכֵאּלּו,  ְלִעְנָיִנים 

ְלֶמֱהֵוי, ָּפַעל ָעָליו ֲחִליׁשּות ַהְּבִריאּות ְּביֹוֵתר, ַעד ֶׁשָּצַפד עֹורֹו ַעל ַעְצמֹו.

הצמח צדק: עזרה ליהודי כהכנה לתפילה

ִמְּכבֹוד-ְקֻדַּׁשת ַאְדמֹו"ר ַהֶּצַמח-ֶצֶדק, ֵאיְך ֶׁשָהַלְך ֹקֶדם ַהְּתִפָּלה ַלְלֹות ְּגַמ"ח ְלִאיׁש ָּפׁשּוט ֶׁשָהָיה נֹוֵגַע לֹו ְּבַפְרָנָסתֹו. 

אדמו”ר מהרש: נסע במיוחד להציל יהודי ברוחניות

ִמְּכבֹוד-ְקֻדַּׁשת ַאְדמֹו"ר ַמֲהַר"ׁש, ֶׁשַּפַעם ָנַסע ְּבִיחּוד ִמּקּוַהָראְרט ְלָפִריז ְוִנְפַּגׁש ָׁשם ִעם ַאְבֵרְך ֶאָחד ְוָאַמר לֹו: 
יּוְנֶּגעְרַמאן ֵיין ֶנֶסְך ִאיז ְמַטְמֵטם ַהּמֹוַח ְוַהֵּלב, ַזיי ַא ִאיד. ְוָהַלְך ָהַאְבֵרְך ְלֵביתֹו, ְוֹלא ָׁשַקט ַעד ֶׁשָּבא ִלְכבֹוד-
ְקֻדַּׁשת ַאְדמֹו"ר ַמֲהַר"ׁש, ָחַזר ִּבְתׁשּוָבה ְוָיְצָאה ִמֶּמּנּו ִמְׁשַּפַחת ְיֵרִאים ַוֲחֵרִדים. ֲאֶׁשר ָידּוַע ֶׁשֵאֶצל ְּכבֹוד-ְקֻדַּׁשת 
ַאְדמֹו"ר ַמֲהַר"ׁש ָהָיה ַהְּזַמן ָיָקר ִּבְמֹאד, ַעד ֶׁשַּגם ֲאִמיַרת ַהֲחִסידּות ָהָיה ְּבִקּצּור, ּוִבְזַמִּנים ְידּוִעים ִהֵּנה ַּבָּׁשָעה 
ַהְּׁשִמיִנית ַּבֹּבֶקר ָהָיה ְּכָבר ַאֲחֵרי ַהְּתִפָּלה, ּוְבָכל ֹזאת ָנַסע ְנִסיָעה ְרחֹוָקה ְוָׁשָהה ָׁשם ֶמֶׁשְך ְזַמן ִּבְׁשִביל ַאְבֵרְך כּו'. 

אדמו”ר הרש”ב: פעל לביטול גזירה למעלה מדרך הטבע

ִמְּכבֹוד-ְקֻדַּׁשת ַאְדמֹו"ר ִנְׁשָמתֹו ֵעֶדן ִּבְתִחַּלת ְנִׂשיאּותֹו, ֲאֶׁשר ָּגְזרּו ָאז ְּגֵזָרה ֲחָדָׁשה ְוָהָיה ָצִריְך ִלְנֹסַע ַעל ְּדַבר 
ֶזה ְלמֹוְסְקָבה. ְוָאַמר לֹו ָאִחיו ַהָּגדֹול ָהַרָז"א ִנְׁשָמתֹו ֵעֶדן, ַהְּזַמן ָיָקר ֶאְצְלָך ְוֵאין ַאָּתה יֹוֵדַע ֵהיֵטב ְׂשַפת ַהְּמִדיָנה 
)ָהַרָז"א ָהָיה ְמֻלָּמד ְּבָׂשפֹות( ְוַגם ַאָּתה ָצִריְך ְלַחֵּפׂש ֶהֵּכרּות, ְוָלֵכן ֶאַּסע ְּבִעְנָין ֶזה ְּכִפי הֹוָראֹוֶתיָך. ֲאָבל ְּכבֹוד-

ְקֻדַּׁשת ַאְדמֹו"ר ִנְׁשָמתֹו ֵעֶדן ֹלא ִהְסִּכים ַעל ֶזה ְוָנַסע ְּבַעְצמֹו ְוִהְצִליַח. 

הרבי הריי”ץ: הקריב בגשמיות וברוחניות כדי לעשות טובה

ְלִאיׁש  ַוֲאִפּלּו  ַלֲעׂשֹות טֹוָבה  ִהְׁשַּתְּדלּותֹו  ַאְדמֹו"ר אֹודֹות  ְוָחִמי  ִמְּכבֹוד-ְקֻדַּׁשת מֹוִרי  ַּכָּמה ִסּפּוִרים  ֶיְׁשָנם  ְוֵכן 
ְּפָרִטי, ְּברּוָחִנּיּות אֹו ְּבַגְׁשִמּיּות. ְוִהִּניַח ֶאת ַעְצמֹו ַעל ֶזה, ֹלא ַרק ַהַּגְׁשִמּיּות ֶׁשּלֹו ִּכי ִאם ַּגם ָהרּוָחִנּיּות ֶׁשּלֹו, ַאף 
ֶׁשֶּזה ֶׁשָהָיה ֵמִטיב ִעּמֹו ִהֵּנה ֹלא זֹו ִּבְלַבד ֶׁשֹּלא ָהָיה ְּכָלל ַּבּסּוג ֶׁשל ֲחֵבְרָך ְּבתֹוָרה ּוִמְצֹות ֶאָּלא ֶׁשָהָיה ֶׁשֹּלא ְּבֶעְרּכֹו 

ְּכָלל.

 >>> נספח 1
לימוד קטע מתוך המאמר ‘באתי לגני’ התשי”א



 >>> נספח 2
כרטיסי משאבים )כשרונות ותכונות(

כשרון 
מוזיקלי

עמידה
מול קהל

שומרת סוד

אמיצה

חברותית

יצירתיות

כישורי
מנהיגות

פועלת מאחורי 
הקלעים

ישרה

מעצבת

גישה
לילדים

נדיבה

סופרת

חושבת
קדימה

שפית



 >>> נספח 2
כרטיסי משאבים )כשרונות ותכונות(

ידי
זהב

קליטת 
שפות

מסתדרת
בכל מצב

גישה
לבעלי חיים

מעמיקה

כושר
ארגון

כשרון
ריקוד

עומדת
בזמנים

יודעת
להכריע

שמה לב 
לפרטים

משפחתית

יודעת
להקשיב

כושר
התמצאות

רגישה 
לזולת

גישה
לצילום

חוש
קוסמטי

חשיבה
מתמטית

אשת
מחשבים



 >>> נספח 3
תעודת זהות

למה דווקא אני? 

כיצד אוכל להשתמש בהם? 

מי המודל לתפקיד?

מה יתן לי כוח להתגבר על ההפרעות? 

מה התפקיד? 

ממי אני יכולה לשאוב השראה 
וכוח להתגברות? 

מה עלול להפריע לי במילוי התפקיד? 

אילו משאבים קבלתי? 


