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מבצע אות בספר התורה

  מטרות:
התלמידים יבינו את חשיבות ספר התורה של ילדי ישראל.	 
התלמידים ילמדו את הוראות הרבי למבצע.	 
התלמידים יעמיקו בהשפעה הרבה של המבצע על רוכשי האותיות.	 
התלמידים ישאפו לקיים את הוראת הרבי ולַזכות אחרים ברכישת אותיות.	 
 	

 מהלך השיעור:
כולם מתאחדים בספר תורה  10 דק' פתיחה:    
15 דק' מאחורי האות     	 בעקבות	המבצע:	
10 דק׳ כוחה של אות בספר תורה     
10 דק' 	 	 	 	 	 	 סיום:		

  הכנה ואביזרים:

חבילה של שיפודים.	 

צילום )עדיף צבעוני( של תעודת אות בספר תורה, בגודל A3 )נספח 1(.	 

צילום פתקי השאלות והתשובות )נספח 2(.	 

צילום הסיפור כמספר התלמידים בכיתות ג-ו, כמספר מוסרי-השיעור בכיתות א-ב.	 

צילום דף התזכורת כמספר התלמידים.	 
 	

  פתיחה: כולם מתאחדים בספר תורה- 10 דק'

מוסרי-השיעור יספרו לתלמידי הכיתה שהם זקוקים לשני מתנדבים. אחד מהם יקבל שיפוד לשבירה והשני חבילה 
שלימה של שיפודים.

נקודות	לדיון:

למי נשברו המקלות מהר יותר? למי הייתה חבילה חזקה יותר?

ככל שמספר המקלות עולה, כך קשה יותר לשבור אותם.

לאחדות יש כוח חזק ומיוחד. כתוב בתורה "ויחן שם ישראל נגד ההר", לשון יחיד – לפני מתן תורה עם ישראל חנה 
מול הר-סיני באחדות.

במבצע 'אות בספר תורה' מבקש הרבי מכל ילד וילדה לפני גיל בר/בת מצווה להתאחד בקניית אות בספר תורה.

במשחק הבא נלמד כיצד קונים אות ועל תקנות נוספות של הרבי בעניין.
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מוסרי-השיעור יתלו על הלוח תעודת אות בספר תורה )נספח 1(, כשהיא מכוסה )בעזרת סיכות משרדיות( בפתקי 
משימות )נספח 2(.

כל זוג תלמידים יקבל את תשובה לשאלה שעל אחד הפתקים )לכיתות ג-ו ניתן לחלק את הפתקים בגימטריה כדי 
שיפענחו(. כשהתלמידים יקריאו את התשובה המתאימה, מוסרי-השיעור יורידו את הפתק. וכך, עם הצטברות 

התשובות תיחשף אט-אט תמונת התעודה של אות בספר תורה.

מוסרי-השיעור ישאלו:

מי מכיר את התעודה הזו? למי יש תעודה כזו?

בהוראות הרבי רואים עד כמה חשוב שלכל אחד יהיה אות בספר תורה.

זמנו של הרבי היה, כידוע, יקר מאוד-מאוד ולמרות זאת אנו רואים שהרבי הקדיש תשומת-לב רבה עד לפרטים הכי 
קטנים של התעודה – מה יהיה מצויר עליה וכו'.

מה זה מראה לדעתכם?

הרבי נותן לכל אחד מאיתנו שליחות, לַזכות ילדים נוספים בקניית אות בספר תורה.

מוסרי-השיעור יקריאו את הסיפור )נספח 3( לכיתה ויעודדו את התלמידים ליצור הד בתזמון המתאים.

בכיתות א-ב קיימת אפשרות ללוות את הסיפור בפנטומימה ולשקול אם מוסרי-השיעור יעשו את ההד בינם לבין 
עצמם, ללא עזרת תלמידי הכיתה.

להפנות לכיתה את השאלה: מה ניתן ללמוד מהסיפור?

לסיכום, אנו רואים כי הרבי מבקש  לַזכות ילדים ב'מבצע אות בספר תורה' וטורח לספר בעצמו סיפור הממחיש את 
כוחה של אות אחת, שהביאה משפחה שלימה לקיום מצוות.

כל תלמיד יקבל דף תזכורת ל'מבצע אות בספר תורה' )נספח 4(, בו יכתוב כיצד יערוך את המבצע בסביבתו, ניתן 
לשתף במליאה.

מומלץ להצטייד בטפסים ריקים ופרוספקטים מהמשרד של אות בספר התורה.

מאחורי האות - 15 דק׳:

כוחה של אות בספר תורה - 10 דק׳

סיום - 10 דק׳





למי מיועד 
ספר התורה?

האם אפשר 
לקנות יותר 
מאות אחת?

האם אפשר 
לקנות למי שלא 

יודע שקונים 
עבורו?

מאיזה גיל 
אפשר לקנות?

כמה עולה אות 
בספר?

מה מקבל מי 
שקנה אות?

מי ראוי 
שיתעסק 

בקניית האות?

מה עושים עם 
התעודה 
שמקבלים?

מה המטרה של 
המבצע?

אות בספר 
תורה הוא 
סגולה ל...



ִנים ּוָבנֹות  ִליָלִדים, בָּ
ת ִמְצָוה. ר/בַּ יל בַּ ַעד גִּ

ל ֶיֶלד ָיכֹול ִלְקנֹות  כָּ
ְלַבד. אֹות ַאַחת בִּ

ם ְלִמי  ן ִלְקנֹות גַּ ִנתָּ
ּקֹוִנים לוֹ,  א יֹוֵדַע שֶׁ לֹּ שֶׁ

ָכְך. ּוְלַזּכֹות אֹותוֹ בְּ

ה  מָּ ֵני כַּ ינֹוקֹות בְּ ֲאִפּלּו תִּ
ַדאי  ִרית, כְּ ָיִמים, ִלְפֵני ַהבְּ

ִלְקנֹות ָלֶהם.

עּוָדה ָיָפה  ִלים תְּ ְמַקבְּ
ֶדת. ּוְמֻכבֶּ

ַעְצָמם  ָלִדים בְּ ַהיְּ ָעִדיף שֶׁ
ת ָהאֹות  ְקִניַּ קּו בִּ ִיְתַעסְּ

ֶהם  לָּ ָרִטים שֶׁ אּו ֶאת ַהפְּ ִויַמלְּ
ְתִאים ְלָכְך. ף ַהמַּ דַּ בַּ

ְבָצע  ל ַהמִּ ָרה שֶׁ טָּ ַהמַּ
ְלַאֵחד ֶאת ַיְלֵדי ִיְשָׂרֵאל 

ֵסֶפר ּתֹוָרה ְמֻיָחד. בְּ

ָלה. ִמיָרה, ֲהָגָנה ְוַהצָּ שְׁ

ִלים  ַקבְּ מְּ עּוָדה שֶׁ ֶאת ַהתְּ
ד,  ָמקֹום ְמֻכבָּ ַדאי ִלְתלֹות בְּ כְּ

ָלִדים נֹוָסִפים ִיְראּו  יְּ ֵדי שֶׁ כְּ
ְוִיְרצּו ַאף ֵהם ִלְקנֹות.

ָלם ֶווה ְלכֻּ ְמִחיר שָׁ
ּדֹוַלר 1
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נספח 3: הקראה

הסיפור ארע אי-שם ברוסיה, בעירה קטנה
ישנה... ישנה...

בתקופה בה היהדות הייתה אסורה
רע.. רע...

ועל מצוות היה מותר בקושי לדבר 
בלחישה

ש..... ש.....

כך גדל גרישה הקטן, ילד יהודי
יחידי..... יחידי.....

סידור או תורה מעולם לא ראה בגלוי
אוי... אוי

ובקושי ידעו הוריו תורה איך היא נראית.
באמת? באמת?

יום אחד לחש לו חבר, שמא רוצה לקנות...
אות.. אות....

איזו אות? ספר תורה? לא הבין המשימה
מה...מה...

גרישה התעקש, ספר תורה לראות זה 
כדאי

ודאי... ודאי...

את אבא לבית הכנסת סחב במחבוא
בוא... בוא

וכשהגיעו, בחשאי כמובן
מובן... מובן

האב הסביר לגרישה – תורה מלשון 
הוראה

הוא ראה... הוא ראה

הוראה למי? ומה יש לַצוֹות
מצוות מצוות

וכך גרישה והוריו החלו ללמוד תורה.

את הסיפור סיפר הרבי בעצמו, כדי 
שנדע

מה רב כוחה של אות בספר התורה
ושנקיים ההוראה

אהההה... אהההההה
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נספח 4:

ֵסֶפר ּתוָֹרה. ִמְבַצע אוֹת בְּ י בְּ לִּ ַהֵחֶלק שֶׁ

.... ִלְדאֹג שֶׁ ְזּכֶֹרת..     תִּ
ִרי ִצּיּור ַמְתִאים ַצּיְ ַהִּקיִפי ֶאת ַהַהְחָלָטה ֶׁשַּמְתִאיָמה ָלְך וְ

ָמקוֹם ּבוֵֹלט. לּוָיה בְּ ְהֶיה תְּ עּוָדה תִּ ַהתְּ

ֵסֶפר ּתוָֹרה. ּלֹא ָקנּו אוֹת, ִיְקנּו אוֹת בְּ ֵכנוֹת שֶׁ ֲחֵברוֹת ּושְׁ

ֵדי ַלֲעשׂוֹת זֹאת, ֲאִני... ִּכְתִבי ֵּכיַצד ְּתַבְּצִעי ֶאת ַהְחָלָטֵתְך כְּ




