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רציונאל

לקראת חגי ישראל, ניתנת לנו, המחנכים והמחנכות ב”רשת אהלי יוסף יצחק”, הזדמנות לבטא 

את הערך המוסף של החינוך החסידי. בידינו ולהכין את התלמידים לחג, מתוך השקפה חסידית, 

עם החיות והעומק, של תורת החסידות. 

למועדים”,   - מאירים  “ימים  תכנית  מטרת  מאד.  הוא  רב  חג,  כל  אודות  החסידי  החומר  עושר 

לתת בידי המורה מעט תכני עזר והעשרה, להעברת תוכן ומסר חסידי, במהלך השיעורים לקראת 

החגים.

תוכלו למצוא על כל חג, בשתי רמות:

קטע מידע מעובד המביא מסר חסידי על החג

משימת הבנה על הקטע

סיפור חסידי

הצעה לפעילות כיתתית בנושא

לנוחותכם, מצו”ב קטע המידע ומשימת ההבנה, גם במצגת. 



“ימים מאירים – ראש השנה” - שכבה הצעירה. 
על פי מכתב הרבי לר”ה תשכ”ד

קטע מידע מעובד  

ראש השנה הוא לא סתם תאריך,

אותו אני בוודאי מעריך.

יום חשוב ומשמעותי,

בו שנה חדשה מתחילה בשבילי.

אך מה עוד קרה ביום כה חשוב,

ומה מזה אלמד לחיי כל שנה שוב?

ראש השנה נקבע ביום בו נברא האדם,

ולא בכ"ה אלול בו נברא העולם.         

מכל חיה, עוף או דג

ברא ה' יותר מאחד.    

כל החיות נבראו בכמות גדולה,

להקות שלמות, מוכנות לפעולה.                

ואילו האדם בשונה מכולם,         

נברא רק אחד בודד בעולם.

הרבי מסביר שהאדם נברא לבד,

כדי ללמד אותנו כמה כל אחד חשוב ומיוחד!

כל אחד שונה מהשני, ונולד עם תפקיד,

כח מיוחד שהבורא בידיו הפקיד.

ויש לו כישרונות, מעלות וחסרונות, עמוק אצלו

שרק בידיו, הכח לגאול איתם, את העולם כולו.

והשנה, כשנשמע את תקיעת השופר,

נזכור כמה כל אחד מאיתנו, חשוב וגם יקר.

כי לא סתם ביום הזה, בחר ה’ להתחיל את השנה,

כך לא נשכח כמה כח, נותן הוא לכל יהודי במתנה.



משימת הבנה

על פי הקטע שקראתם סמנו נכון או לא נכון:

__מכל סוג בעולם נברא רק אחד. ל

__העולם נברא בראש השנה. צ

__האדם נברא בראש השנה. ר

__האדם נברא יחידי כדי ללמד על הכח של כל אחד. פ                                                    

__האדם נברא יחידי כדי שיוכל להינשא לחוה. ג

__האדם נברא בחודש אלול. א                  

__מכל סוג שנברא נבראו חיות רבות. ו

__לכל אדם יש תפקיד. ש

בדיקה

האם עניתם נכון?  העתיקו לכאן את האותיות שליד המשפטים,  שסימנתם כנכונים, וסדרו מהם 

מילה מתאימה. _ _ _ _

סיפור - כוחו של יהודי יחיד.

וירא  גדול  עשיר  היה  יחיאל  רבי  של  אביו  טוב.   שם  הבעל  של  חתנו  להיות  זכה  יחיאל  רבי 

שמים. באחד הימים קרא לבניו נתן להם סכום כסף ואמר להם "אני נותן לכל אחד מכם לנסוע 

לאן שאתם חפצים. הנה אני נותן לכם כסף לכיסוי ההוצאות ורשות לנסוע אולם בתנאי אחד, 

כשיעברו חמש שנים אנא שובו לכאן וספרו לי מה היה עמכם".

התפזרו להם האחים הצדיקים בעולם וגם רבי יחיאל הגיע לפולין שם נשא את אדל ביתו של 

הבעל שם טוב לאישה. חלפו השנים והנה הגיע זמנו של רבי יחיאל לשוב לבית אביו. הגיע רבי 

וכן שיזכה בראש השנה להיות כבר  יחיאל לחמיו הבעל שם טוב כדי לבקש את ברכת הדרך 

בחזרה אצל הבעל שם טוב )היה זה בקיץ(. רבי יחיאל ביקש את ברכת הבעל שם טוב שוב ושוב 

אולם הבעל שם טוב התנהג כאילו לא שמע את בקשתו.

רבי יחיאל הבין כי כנראה בראש השנה לא יזכה להיות אצל הבעל שם טוב ולכן כשארז את 

מטלטליו דאג לקחת עימו גם את השופר, כי הרי מי יודע היכן יהיה בראש השנה.

ואכן התקבצו ובאו כל אחיו של רבי יחיאל על פי בקשת אביהם. יחד ישבו לסעודה גדולה אליה 

הוזמנו כל למדני העיר. רבי יחיאל הרבה בדברי תורה ובמיוחד סיפר לכולם על חמיו הקדוש 

הבעל שם טוב וצטט דברי תורה מפיו וכן סיפר על קדושתו וצדקותו.

אביו שבע רוב נחת מכל בניו ובמיוחד מרבי יחיאל, אך חלפו הימים והגיע זמנו של רבי יחיאל 



לשוב לביתו. הימים היו ימי אלול ורבי יחייאל החליט לשוט באוניה דרך הים בתקווה שכך 

והספינה  ולרעוש  לגעוש  החל  הים  סערה,  רוח  הגיעה  לפתע  אולם  יותר.  מהר  לפולין  יגיע 

נסחפה למרחוק, עד ערב ראש השנה. אז לפתע שקט הים מזעפו ונרגע.

רבי יחיאל מיהר לרדת מהאוניה ולחפש יהודים אולם גילה כי בכל המדינה אין אפילו יהודי 

אחד והוא נמצא בראש השנה לבדו באי מלא גויים. רבי יחיאל לא התמהמה והחל בהכנות 

ליום הקדוש. הוא הבין כי בהשגחה פרטית הגיע למדינה הנידחת וכנראה נכון לו כאן תפקיד. 

ליום הקדוש. הנה הגיע ראש השנה  והחל בהכנותיו  לים  לכן מיהר לשכור בית קטן סמוך 

ובמדינה הקטנה נשמעו לפתע קולות תפילה, צעקות וניגונים, ולמחרת בבוקר ראש השנה 

כבר התפשטה השמועה על התייר המוזר שטובל בים )טבילות טהרה( , צועק ובוכה. והנה 

הוציא רבי יחיאל את השופר ועוד יותר  השתוממו אנשי המדינה. עד שהגיעה השמועה לאוזני 

המלך על התייר המשונה שתוקע בכלי משונה עוד יותר. המלך שהיה מלומד וחכם הבין כי יש 

דברים בגו וודאי יש הסבר מאחורי ההתנהגות החריגה.

כי  לו  והסביר  החג  במוצאי  מיד  המלך  אל  הגיע  יחיאל  רבי  יחיאל.  לרבי  לקרוא  מיהר  לכן 

יהודי הוא. המלך התרשם מאוד מטוהר פניו ומחכמתו וביקש שיהיו עוד יהודים כמותו על 

האי. רבי יחיאל הבהיר בעדינות למלך כי לא יוכל לעשות כן משני טעמים, ראשית, אין הוא 

שר או מושל שיוכל לצוות על יהודים לבא והם פשוט יצייתו לו. ובנוסף, הרי שאם הבורא 

חפץ להביא יהודים לאי היו כבר מגיעים ואם אין כאן יהודי כנראה זהו רצון הבורא. הוטבה 

התשובה בעיני המלך והוא נפרד מרבי יחיאל בכבוד גדול.

חלפו הימים ורבי יחיאל הצליח להגיע חזרה לביתו ונכנס לבעל שם טוב. רבי יחיאל סיפר לו 

היכן שהה בראש השנה ואז אמר לו הבעל שם טוב, דע לך שהמקום בו היית חיכה לתיקונו 

שנים רבות. שיבוא לשם יהודי , יתפלל שם בקדושה ויתקע שם בשופר. ואם לא היית מגיע 

לשם, הרי שהיו צריכים לגלות לשם יהודים בעל כורחם. והנה בזכותך הכנת את המקום כולו 

לגאולה וכעת עד הגאולה אין צורך שיגיעו לשם יהודים.



הצעה לפעילות בכתה

המורה תאמר לתלמידות אמירות בסגנון:

"מי ש....   תבצע..."

לאחר סיום המשימות יערך דיון במליאה כמה כל אחת מאתנו שונה, אך כל אחת תורמת בבית, 

בכיתה, ולעם ישראל כולו. 

אפשר לבקש מהתלמידות לשתף בעוד מעשים המייחדים כל אחת.

הצעות לאמירות:

מי שאופה בבית תמחא כף.	 

מי שאוהבת לעזור עם אחים קטנים תעמוד במרכז במעגל.	 

מי שמקפידה לתת צדקה כל יום תקיף את הכיתה.	 

מי שעונה "ברוך השם" כששואלים אותה מה שלומה, תעמוד מאחורי הכסא.	 

מי שמסתובבת בבית רק עם גרביים תעמוד על הכיסא.	 

מי שעוזרת להגיש בסעודת שבת תעשה קוקו חדש.	 

מי שמכינה נטילת ידיים ליד המיטה תקפוץ פעמיים במקום.	 

מי שמתקשרת לחברה חולה תתן יד למי שלידה.	 

מי שיצאה פעם לחלק נרות שבת תרים ידיים למעלה. 	 

מי שאמרה אתמול קריאת שמע תשים יד על העיניים.	 




