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מבצע בית מלא ספרים

  מטרות:
התלמידים יעמיקו בהשפעת הימצאות ספרי קודש בחדר על התנהגות הנוכחים.	 
התלמידים ילמדו את פרטי המבצע.	 
התלמידים יַישמו את הנלמד בביתם וחדרם.	 

 מהלך השיעור:
פתיחה: כדי שהבית יהיה מלא – 10 דק'

הספרים מזכירים – 10 דק'
בעקבות המבצע: 15 דק'

סיום: 10 דק'

  הכנה ואביזרים:

תמונות של סוגי בתים שונים )נספח 1(.	 

 רשימה של תכולת סלון )נספח 2(.	 

צילום של שלט התזכורת )נספח 3(.	 

צילום כמספר התלמידים של הדילמות )נספח 4(.	 

ארבעה בלונים מנופחים כשבכל אחד מהם פתק )נספח 5(. אל הבלונים יהיה קשור חוט ואליו מודבקים הפתקים 	 

)נספח 5( לאורך.

צילום של תעודת הזהות )נספח 6(.	 

צילום הכרזה לקופסה/שלט הכניסה לחדר, כמספר התלמידים בכיתה )נספח 7(.	 

  פתיחה: כדי שהבית יהיה מלא- 10 דק'	 
המדריכות יתלו על הלוח תמונות של סוגי בתים שונים )נספח 1(, וישאלו: איזה בית יוצא דופן מכולם?

המדריכות תקראנה רשימה של תכולת סלון )נספח 2(. כשיקריאו משהו שיש לכולם, ימחאו בכיתה כף אחת. 
וכשיקריאו משהו שאין לכולם – והוא יוצא דופן – ימחאו ידיים פעמיים.

נקודות לדיון:

למה צריך ספרי קודש בחדר ילדים, הרי בחדר ילדים מתאים להניח משחקים ומכשירי כתיבה? ולמה צריך ספרי 
קודש בסלון?

המטרה היא:  א( כדי להזכיר לנו ללמוד בספרים. ב( כדי שנזכור איך ילד יהודי צריך להתנהג.

המדריכות תתלנה על הלוח את השלט להנחיות התנהגות בגן-שעשועים )נספח 3(.

כפי שהשלט מזכיר כיצד יש להתנהג, כך הספרים מזכירים לנו שאנו לא סתם ילדות, אלא חיילות בצבאות-השם 
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ועלינו להתנהג כראוי כדי לקרב את הגאולה.

בדיוק בשביל זה ייסד הרבי את המבצע שנקרא 'בית מלא ספרים' )כדאי לכתוב את שם המבצע על הלוח(.

לסיכום: הימצאות הספרים בבית מסייעת לנו לזכור את תפקידנו ולהתנהג בהתאם.

לדוגמה: בזמן מריבה, כשמתלבטים אם הבגד מספיק צנוע או לא, כשנזכרים שעכשיו 'זמן תפילה' – בזכות ספרי 
הקודש המונחים בחדר ננהג באופן הנכון.

הספרים מזכירים - 10 דק'
הקראת שלוש דילמות בחרוזים )נספח 4(, כשבין כל דילמה הכיתה תקריא את הקטע שלה כמו 'פזמון חוזר'.

המדריכות תקראנה את הדילמה בצורה קצבית. ניתן לשלב שתי מחיאות על הברכיים ומחיאה, כדי לתת קצב 
להקראה. הכיתה תקריא את החלק של המקהלה.

לסיכום, ראינו שהימצאות הספרים בחדר משפיעה גם על ההתנהגות של הדרים בו.

המדריכות תסכמנה שספרי הקודש בחדר מזכירים לנו מי אנחנו וכיצד ראוי שנתנהג.

במשחק הבא ילמדו פרטים נוספים הקשורים למבצע הזה של הרבי, שנקרא 'בית מלא ספרים'.

 בעקבות המבצע - 15 דק'
בכיתה תהיינה תלויות על הלוח ארבעה בלונים עם פתקי שאלות או משימות )נספח 5( שיהיו מודבקים אליהם בחוט 

לאורך. לכל בלון פתקי משימות משלו, על החוט שלו )ניתן להפחית או להגדיל את הכמות בהתאם לגודל הכיתה(.

המדריכות תבחנה נציגה מכל טור שתעמוד ליד הבלון. יינתנו עשר דקות לכל טור להשיב בכתב על החידות. חשוב 
לציין, כי רק כשיסיימו את החידה הראשונה יקבלו את השנייה, וכן הלאה.

לאחר סיום כל החידות, התלמידות שבראש הטור מקבלות את הבלון כדי לפוצץ אותו. בתוך הבלון יהיה פרט חשוב 
על המבצע – שנת התחלתו, או פרט משמעותי אחר.

כשכל הקבוצות תסיימנה את המשימות, תתלנה המדריכות על הלוח את תעודת הזהות )נספח 6( ותמלאנה אותה 
באמצעות הפתקים שאצל הקבוצות.

המדריכות תסכמנה: לאחר שראינו את חשיבות המבצע, בוודאי כל תלמידה חושבת כיצד גם הוא יכול להפוך את 
חדרו ל'מלא ספרים'.

  סיום אפשרי - 10 דק'
ניתן לבקש מראש מהתלמידות להביא קופסאות נעליים ריקות ולקשטן באמצעות בריסטולים, קרפים וכדו'. על 

הקופסאות ידביקו כיתוב מתאים )נספח 7( וייצרו בקופסה מקום לחת"ת ולקופת צדקה.

רעיון פשוט יותר – ליצור שלט "ברוכים הבאים לחדר צבאות השם", שמדגיש גם את הענין של 'בית מלא ספרים' 
)נספח 7(.
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נספח 1:
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נספח 1:
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נספח 1:
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נספח 1:
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נספח 1:

״ד
חב

ת 
בי
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נספח 2:

ֻׁשְלָחן	 
ַמָּדִפים	 
ַסּפֹות	 
ֻקַּפת ְצָדָקה	 
ַצֲעצּוִעים	 
ְּתמּונֹות	 
ֲהמֹון ִסְפֵרי ֹקֶדׁש	 

ֻׁשְלָחן	 
ַמָּדִפים	 
ַסּפֹות	 
ֻקַּפת ְצָדָקה	 
ַצֲעצּוִעים	 
ְּתמּונֹות	 
ֲהמֹון ִסְפֵרי ֹקֶדׁש	 

ֻׁשְלָחן	 
ַמָּדִפים	 
ַסּפֹות	 
ֻקַּפת ְצָדָקה	 
ַצֲעצּוִעים	 
ְּתמּונֹות	 
ֲהמֹון ִסְפֵרי ֹקֶדׁש	 

ֻׁשְלָחן	 
ַמָּדִפים	 
ַסּפֹות	 
ֻקַּפת ְצָדָקה	 
ַצֲעצּוִעים	 
ְּתמּונֹות	 
ֲהמֹון ִסְפֵרי ֹקֶדׁש	 
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נספח 3:
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נספח 4:

דילמה 1:

עֹון ִּתיק-ָּתק ִּתיק-ָּתק ִמְתַקֵּדם ַהּׁשָ

ַהּיֹום ֹחֶפׁש, ֲאִני רֹוֶצה ִליׁשֹון.

ּוָמַתי ֶאְתַּפֵּלל? ֵיׁש ִלי ָרצֹון

ֲאָבל ֲאִני ָצִריְך ְלַהְסִּפיק ָהמֹון...

דילמה 2:

יֹוִסי ׁשּוב ִהְׁשַּתֵּמׁש ְּבִלי ְרׁשּות ָּבֵעט!

ֶזה ַמְרִּגיז ָּכל ָּכְך, ֶּבֱאֶמת.

ִנְרֶאה ִלי ֶׁשְּלעֹוָלם ֹלא ֶאֵּתן לֹו ׁשּוב

ְלַהְׁשִאיל ָּדָבר ָקָטן אֹו ָּדָבר ָחׁשּוב...

דילמה 3:

ָמָצאִתי סֹוף-סֹוף ֲחָצִאית ֶׁשַּתְתִאים

ַלֻחְלָצה ַהְּירּוָקה ִעם ַהַּפִּסים.

ַאְך אֹוי ֶרַגע, ַהֲחָצִאית ְקָצָרה! ָּגַדְלִּתי ִּפְתאֹום?

ִהיא ֹלא ִנְרֵאית ְצנּוָעה ַהּיֹום!

מקהלה:

ֵהי, ֶרַגע, ִׂשימּו ֵלב!

ֶאל ַהַּמָּדף ַהִּביטּו ֵהיֵטב.

ֵסֶפר ֹקֶדׁש ָסמּוְך ַלִּקיר

ִהְתּבֹוְננּו, ָמה הּוא ַמְזִּכיר?

ָנכֹון! ֲאַנְחנּו ְיָלִדים

ֲאָבל ֹקֶדם ֹּכל – ַחָּיִלים!

ם' ַמִּניִחים ַהֹּכל ַּבַּצד ְּב'ִצְבאֹות ַהּׁשֵ

ְלָהִביא ְּגֻאָּלה ֵּתֶכף ּוִמָּיד!
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נספח 5:

ְׁשַנת 
תשל"ד

־ְלַהְרּבֹות ְּב
ִסְפֵרי ֹקֶדׁש 

ַּבִּסְפִרָּיה 
ַהְּפָרִטית 
ְוַהְּכָלִלית

ַהִּמְבָצע 
ַהֲחִמיִׁשי

מֹו ֶׁשל  ֶׁשּׁשְ
ַהֶּיֶלד יֹוִפיַע 
ַעל ַהִּסּדּור

פתקים לתוך הבלון
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נספח 5:

1. ַמִהי הֹוָרַאת ָהַרִּבי ְלִמי ֶׁשעֹוֵבר ִּדיָרה?
ִלְקנֹות ַרק ֹאֶכל ָּכֵׁשר ַלִּמְטָּבח.  .1

ְלַהְכִניס ַרק ְּבָגִדים ְצנּוִעים ָלָארֹון.  .2

ֹקֶדם ֹּכל ְלַהְכִניס ִסְפֵרי ֹקֶדׁש.  .3

ַּכָּמה ְסָפִרים ְצִריִכים ִלְהיֹות ַּבַּבִית?  .3
ַּכָּמה ֶׁשּיֹוֵתר.  .1

ַּכָּמה ֶׁשרֹוִצים.  .2

ַּכָּמה ֶׁשחֹוְׁשִבים.  .3

ָמה ַהַּתְפִקיד ֶׁשל ַהְּסָפִרים ַּבַּבִית?  .4
ְלַהְזִּכיר ְלַקֵּים ֶאת ַהִּמְצוֹות.  .1

ִלְלֹמד ָּבֶהם ּתֹוָרה.  .2

ְּתׁשּובֹות א' ּוב' ְנכֹונֹות.  .3

ַמֲחקּו ֶאת ָהאֹות ג' ֵמַהִּמְׁשָּפט ְוַקְּבלּו ֶאת הֹוָרַאת ָהַרִּבי   .2
ְלהֹוִרים ֶׁשחֹוְׁשִׁשים ִּכי ַיְלֵדיֶהם ִיְקְרעּו ֶאת ַהְּסָפִרים:

גגשגגלגגגא גיגגגחגגשגגשגוג...גוגשיגגגבגגטיגגחגו 
לגהגם שגיגקגנו סגפרגים חגדגשיגם ומגהוגדרגים עגוגד 

יוגתגר

שאלות - פתקים המוצמדים לבלון
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נספח 5:

ָהַרִּבי ִּבֵּקׁש ֶׁשְּלָכל ֶיֶלד ִיְהיּו –  .5
ְמִגַּלת ֶאְסֵּתר ְוַהָּגָדה ֶׁשל ֶּפַסח.  .1

ִסּדּור ּוְתִהִּלים.  .2

ִסְפֵרי קֹוִמיְקס.  .3

ֵּכיַצד ֶאְפָׁשר ְלַקֵּים ֶאת   .6
הֹוָרָאתֹו ֶׁשל ָהַרִּבי ַּבֲחָדִרים 

ֶׁשָּלֶכם? ַהִּציעּו ַרְעיֹון!

ַהְׁשִלימּו. ְּכֶׁשֶּיֶלד ְיהּוִדי קֹוֶנה    .7
ִסּדּור ָחָדׁש, הּוא ּכֹוֵתב ָעָליו: 
ם ______  ______". "ְלַהּׁשֵ

ְּכֶׁשֶּיֶלד ְיהּוִדי קֹוֶנה ִסּדּור ָחָדׁש, הּוא    .7
ּכֹוֵתב ָעָליו: "______  ______  ______". 
)ַהְׁשִלימּו ֶאת ַהִּמְׁשָּפט ְלִפי ַהֵּסֶדר: ָהָאֶרץ • 

ם • ּוְמלֹוָאּה( ְלַהּׁשֵ

א׳, ב׳

ג׳, ד׳
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נספח 6:

ְּתעּוַדת ֶזהּות
ִמְבַצע ַּבִית ָמֵלא ְסָפִרים

ְׁשַנת ַהְתָחַלת ַהִּמְבָצע:

ַמהּו ִמְסַּפר ַהִּמְבָצע:

ֹּתֶכן ַהִּמְבָצע:

הֹוָרָאה ְמֻיֶחֶדת:
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"ְלָכל ֶיֶלד ִיְהֶיה ִסּדּור ְּפָרִטי ְוָעָליו ִיְכֹּתב 
ם ָהָאֶרץ ּוְמלֹוָאּה', ְוִיְסַּתֵּכל ַעל ֶזה ְוִיְזֹּכר  'ְלַהּׁשֵ

ֶׁשָהעֹוָלם ֻּכּלֹו ַׁשָּיְך ַלָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא..." 
)ִמִּדְבֵרי ָהַרִּבי(

"ְלָכל ֶיֶלד ִיְהֶיה ִסּדּור ְּפָרִטי ְוָעָליו ִיְכֹּתב 
ם ָהָאֶרץ ּוְמלֹוָאּה', ְוִיְסַּתֵּכל ַעל ֶזה ְוִיְזֹּכר  'ְלַהּׁשֵ

ֶׁשָהעֹוָלם ֻּכּלֹו ַׁשָּיְך ַלָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא..." 
)ִמִּדְבֵרי ָהַרִּבי(

נספח 7:

ִסְפֵרי ַהֹּקֶדׁש ֶׁשִּלי

ִסְפֵרי ַהֹּקֶדׁש ֶׁשִּלי
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נספח 7:

ם 
שֵּׁ

 ַה
ֹות

ְבא
 ִצ

ַדר
ַלֲח

ם 
ִאי

ַהבָּ
ם 

ִכי
רּו

 בְּ


