
מתחברות

משתתפות

ממשיכות

מגיבות

המורה תתלה בכיתה/תקרין דילמות שונות מתוך המערך 
)חלק ראשון במצגת(

בהתאם לפירוט במערך, המורה תציג בכל פעם סיפור, 
ובעקבותיו המסקנה. בעקבות זאת, יכירו הבנות כלי לקבלת 
החלטות נכונות מאהבת ישראל. הבנות יישמו את הכלי על 

אחת הדילמות שהוזכרו
)המערך – קובץ 1, מצגת המצרפת(

בסיכום כל סיפור, המורה תחלק את הכרטיס עם הכלי 
המתאים. כל בת תכין מהכרטיסים מחזיק מפתחות/תשים 

בארנק

לסיכום, כל בת תציין איזו שאלה יכולה לסייע לה במיוחד 
באהבת ישראל

אפשרות נוספת: הסיפורים שלנו
כל בת בוחרת דילמה שהוצגה או דילמה מחייה, ותיישם עליו 

כלי אחד. המורה תכין קלסר כיתתי מסכם של כל המקרים
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רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש
בנשיאות כ”ק אדמו”ר מליובאוויטש

רשת חינוך חב"ד בארץ ישראל

שלטים/שקופיות עם הדילמות

דיון בכיתה בעקבות הסיפורים

הכנת מחזיק מפתחות עם הכרטיסים

השאלה שלי

כ״ד טבת - הצעת פעילות      
מיומנויות חברתיות בעקבות סיפורי אהבת ישראל



כלי לקבלת החלטה נכונה כאשר אהבת ישראל מתנגשת עם מצווה אחרת

סיפור: מה שהקב"ה אוהב 
פעם אחת ישבו בהתוועדות חסידי רבנו הזקן בעל התניא, וישב עמם גם בנו, רבי דובער, שכונה 
לימים 'אדמו"ר האמצעי'. במהלך ההתוועדות הרים אחד החסידים כוסית 'משקה' ואמר: "יזכני 
ה' שתהיה לי אהבת ה' אמיתית". הרים רבי דובער גם-כן כוסית ואמר: "יזכני ה' באהבת-ישראל 

אמיתית".
התעורר ויכוח בין המתוועדים, איזו משתי האהבות גדולה יותר, אהבת ה' או אהבת-ישראל. אלה 
אומרים שאהבת ה' גבוהה לאין-ערוך מאהבת-ישראל, ואלה אומרים שאהבת-ישראל היא למעלה 

מאהבת ה'.
"אהבת  הרבי:  ענה  הזקן.  רבנו  את  לשאול  והחליטו  העניין,  לבירור  להגיע  החסידים  הצליחו  לא 
ה' ואהבת-ישראל שתיהן כאחת חקוקות בנשמתו של כל יהודי. אולם מקרא מלא דיבר הכתוב: 

'אהבתי אתכם אמר ה'', הרי שגדולה אהבת-ישראל, שאוהבים את מה שהאהוב אוהב".

מסקנה: אהבת ישראל גדולה, כי זהו רצון ה', זה מה שה' אוהב. לכן, כאשר יש התנגשות בין 
אהבת ישראל לעבודת ה' ולרוחניות, נוכל לשאול את עצמינו: 'מה הקב"ה רוצה?'. דרך חשיבה 

זו, תסייע לנו לקבל החלטה נכונה בכל מצב.

מקרים לדוגמה:
חברה מבקשת ממך ללכת איתה לאירוע לא מתאים	 
אחותך מבקשת ממך שתעזרי לה בזמן שתכננת ללכת להתפלל מנחה	 
חברה מבקשת ממך ללמוד איתה בזמן שאמך זקוקה לעזרה בבית	 
אשה בבית הכנסת מבקשת ממך עזרה בתפילה, וזה פוגע בכוונה ובריכוז שלך בתפילה	 

שאלות מאירות
האם הסיוע לזולת במקרה זה הוא ראוי לפי ההלכה? . 1

)אם התשובה חיובית המשיכי לשאלה הבאה(

האם עבודת ה' שלי יכולה להתבצע בזמן אחר? . 2

האם הסיוע לזולת יכול להועיל אם יתבצע בזמן אחר? . 3
)אם התשובה על 2, ו-3 היא 'לא', המשיכי לשאלה הבאה(

למי אוכל להפנות את השאלה, כדי לקבל תשובה בלתי משוחדת?. 4

הכלי -  אהבת ישראל כהלכה 1



כלי לחיזוק אהבת הזולת, שתהיה כמו אהבת אחים

סיפור:  גודל אהבת החסידים
רבינו הזקן אמר פעם לבנו, אדמו"ר האמצעי, שאצל חסידים נחקקה בלבם מידת אהבת-ישראל.

באותו זמן שררה בין החסידים אהבה גדולה יותר מאהבת אחים, והיו החסידים מתברכים שאהבת 
האחים תהיה כמו אהבת החסידים...

רבינו הזקן היה מאוד שבע-רצון ממצב החסידים באהבת רעים. "ברם", סיים רבנו הזקן, "אין זה 
יהודי  כל  עבור  מסירות-נפש  לאדם  שתהיה   – רצה  שהבעל-שם-טוב  לאהבת-ישראל  כלל  מגיע 

אחר, גם על יהודי שאין הוא מכירו כלל"...
סיים אדמו"ר האמצעי ואמר: "דברים אלה של בעל התניא, הדליקו 'נר תמיד' של אהבת החסידים, 

ובזה יזכו לקבל פני משיח-צדקנו".

מסקנה: בזמן אדמו"ר הזקן, היתה אהבת חסידים היתה בעוצמה של אהבת אחים. נשתדל 
גם אנו לחזק את האהבה בינינו.

מקרים לדוגמה:
חברה לא מרגישה טוב / מאושפזת חלילה	 
חברה מבקשת ממך לסייע לה בענין מסוים	 
חברה חוגגת יום הולדת או אירוע משמח אחר	 

שאלות מאירות
נסי לעצום עיניים ולדמיין את אחיך/אחותך במצב בו נמצאת החברה, ושאלי את עצמך: 

אילו אחי/אחותי היו באותו מצב, מה היית עושה עבורם? )רשמי לעצמך(. 1
)הערה: אם לא היית נרתמת לעזרת אחיך/אחותך יתכן ועלייך לעבוד קודם כל על 'אהבת אחים'(

מה מתוך הרשימה הנ"ל אוכל לעשות למען החברה?. 2

כיצד עוד אוכל לסייע לחברתי? . 3

הכלי -  אהבת הזולת כאהבת אחים 2



כלי להגברת שימת הלב לזולת, גם כשאנו שקועים בעיסוקים אחרים

סיפור: כשילד בוכה
האדמו"ר האמצעי, רבי דובער, היה ידוע בכושר ההעמקה הבלתי- רגיל שלו. כשהיה עוסק בענין 
בנו  נפל  בביתו,  ולמד  כשישב  פעם,  סביבו.  קורה  מה  לדעת  מבלי  לגמרי  בו  שקוע  היה  כלשהו 

הפעוט מעריסתו ופרץ בבכי. אולם אביו היה שקוע כל כך בלימודו, עד שלא שמע כלל את הבכי.
בקומה העליונה התגורר אביו, רבנו הזקן, רבי שניאור- זלמן מליאדי. אף הוא ישב באותה שעה 
ועסק בתורה, אך הוא שמע את הבכי וירד למטה והרגיע את התינוק. לאחר מכן העיר לבנו, שלא זו 

הדרך להיות שקוע בענינים נעלים עד כדי כך שלא שומעים קול בכיו של ילד.
הכי  בענינים  העוסק  אדם  אפילו  עבורנו.  חשוב  לקח  בכך  יש  מליובאויטש:  הרבי  כך  על  הוסיף 
נעלים וחשובים, חייבת להיות אזנו כרויה לבכי הפנימי של נשמות יהודיות, תינוקות שנשבו ו'נפלו 

מעריסתם'. חובה לגשת לאותם יהודים, לקרבם ולהשיבם אל חיק-יהדותם.

מקרים לדוגמה:
את באמצע לימוד למבחן ואחותך הקטנה ניגשת אלייך עם בקשה	 
את קוראת ספר מתח, ובדיוק חברה מתקשרת לבקש ממך עזרה לימודית	 

את שקועה בתפילה או עשייה רוחנית אחרת, ושכנה מבקשת עזרה דחופה	 

שאלות מאירות
האם כשאני שקועה בעניינים שונים, אני שמה לב מה קורה סביבי?. 1

כיצד אני מגיבה כשפונים אליי, ואני באמצע משהו אחר? )בהתעלמות/בנחת/. 2
בחוסר סבלנות/בכעס(

כיצד אוכל להגיב באופן נעים יותר לסביבה?. 3

נסי לתרגל: כשאת באמצע עיסוק עצרי מיוזמתך, התבונני סביבך, וחשבי: 'האם . 4
עליי להתגייס לעזרה כעת?'

הכלי -  להקשיב לזולת גם כשעסוקים 3



כלי להתאמת העזרה שאנו מגישים לצורכי הזולת

סיפור: אוכלים באמת
אחד מחסידי אדמו"ר הזקן, רבי שניאור- זלמן מליאדי, בעל התניא, היה יהודי עשיר ומכניס אורחים 
נפלא.בביתו עמדו חדרים מיוחדים לרשות האורחים, וכל אורח היה זוכה בארוחה דשנה וביחס חם 

ולבבי. בעל-הבית אף נהג ללוות את אורחיו בלכתם, והיה מעניק לכל אחד מהם נדבה מתאימה.
פעם אחת התארח אצלו הרבי, וכשראה את מעשיו, שבח מאד את הכנסת האורחים שלו. בעל-
בצורה  לגמרי  נעשים  אינו מרגיש שמעשיו  ואמר, שהוא  הבית, שהיה חסיד אמיתי, הרכין ראשו 
אמיתית, רק לשם המצווה. הוא חושש שיש לו פניות )מטרות( צדדיות )כמו למשל סיפוק, כבוד 
וכדומה(. נענה הרבי ואמר: "אבל העניים אוכלים באמת, בלי שום פניות צדדיות"... כלומר, כשעוזרים 

ליהודי, הדבר הכי חשוב הוא, לראות את התוצאה- מה קיבל אותו יהודי, ומה הוא מרגיש.

מסקנה: כאשר מסייעים לזולת, פחות חשוב כיצד אנו מרגישים אלא העיקר הוא מה נעים 
לזולת ומייטיב עמו.

מקרים לדוגמה:
את עומדת לקנות לחברה מתנה/מתכננת לערוך לחברה מסיבה	 
את מעונינת לעזור לחברה בלימודים	 

אחותך הקטנה מבקשת ממך לעזור לה בהכנה של ציור/שיעורי בית/פעילות	 

שאלות מאירות
כיצד היית רוצה שינהגו איתך במצב כזה?. 1

חשבי: כיצד הזולת ירגיש אם תנהגי איתו בדרך זו? . 2

האם יש דרכים נוספות לסייע במצב כזה?. 3

 חשבי על הזולת: איזו דרך תוכל לסייע לו באופן הטוב ביותר? )כדאי גם להפנות . 4

את השאלה לזולת(

הכלי -  לחשוב על ה'מקבל' 4


