
 

 

 

 האמצעים והמטרה

 גאולה/שמחה/התקשרות לרבי 3' מס סדנא ד"חב –בינה ודעת , חכמה

 שכבה גבוהה/ שכבה צעירה

 :סדנא לחדר מורים בנושא

 האמצעים והמטרה

 :רציונאל

שנבחרו בקפידה מבין טובי הטייסים האמריקאים  אסטרונאוטים 3ועל סיפונה , שנה טסה החללית הראשונה לירח 04לפני "

ללא האוכל אליו , אימונים מפרכים וגם בחללית עצמה שהו בתנאים קשיםהאסטרונאוטים עברו . ואומנו במשך חודשים רבים

היו האסטרונאוטים מחויבים למלא , במשך כל הטיסה. עם חליפות גדולות ומגושמות ולראשם כובעים גדולים ולא נוחים, הורגלו

שת השליחות שאפפה אפשר לדמיין את תחו, למרות הקשיים. את כל המטלות שהושתו עליהם ממרכז הבקרה בכדור הארץ

הם ידעו והרגישו כי יושבי כל העולם . את הסיפוק העצום ואת האושר הרב שחוו בקיום המטלה הקטנה ביותר על החלל, אותם

 .ובכל רגע בחללית הם ממלאים את ייעודם ומבצעים את שליחותם, בחרו בהם ושלחו אותם להיות האנשים הראשונים על הירח

עזוב : "שובה בסגנוןתיענה האסטרונאוט למפקדו , תוך כדי קבלת הוראות נוספות ממרכז הבקרה, קשה לדמיין שבאמצע המסע

, הרב נדב כהן.." )תפסיק לשגע אותי עם כל ההוראות.. להסתכל על הכוכבים, רוצה ליהנות מהנוף, אני רוצה קצת חופש, אותי

 (034מ "ע, מודעות יהודית

ממלאת אותנו בתחושת ( ברמה האישית וברמה הכללית)ת של חיינו בעולם במשל זה ממחיש הרב נדב כהן כי הכרת התכלי

. המניעות והעיכובים שאנו חווים בחיי היום יום, עם הקשיים, ונותנת לנו כח להתמודד עם האפרוריות של השגרה, שליחות

 (.הרוחנית והגשמית)חיות ושמחה בעבודתנו , ולהעניק סיפוק

היא לברר את הניצוצות הטמונים בעולם ולהביא , המעלים ומסתיר על האלוקות, את העולםהחסידות מסבירה כי התכלית של ברי

 ..גאולה=הטוב הוא בגלוי -למצב שבו האלוקות 

אנו מאמינים שכל האירועים , כל ההתייחסות שלנו למציאות של הגלות שאנו חווים משתנה, כאשר אנו מודעים לתכלית

ה אקטיבית לגאולה ורגש של שמחה כי נקודת המבט מתמקדת  בטוב הטמון  'ציפי המתרחשים הם שלבים בגאולה וזה מעורר

 .השמחה מסייעת לנו להתמודד עם הקשיים  ולהגיע לתכלית. בתוך הרע שאנו חווים במציאות של הגלות

אג  ונותן לנו תומך ודו, אמצעי נוסף המסייע לנו בהתמודדות עם קשיי הגלות הוא ההתקשרות לרבי אשר כאבא אוהב מאמין בנו

 . טוב בגלוי -את הכח לגלות את הטוב הטמון בתוכנו ובכך מניע אותנו לגלות את הטוב בזולת ובעולם ולהגיע לתכלית של גאולה 

 

 :מטרות

 (. הכללית והפרטית)להכיר כי התכלית של חיינו היא הגאולה . 1

 .להגדיר גאולה כמצב של טוב בגלוי. 0

לגלות את הטוב ) שמחה: והאמצעים המסייעים להשגת המטרה, (טוב גלוי) הגאולה: התכלית: םלעמוד על הקשר בין הנושאי. 3

 (.להאמין בכוחות הטובים הטמונים בי) התקשרות, (הטמון

 .להדגיש את האקטיביות הנדרשת מכל אחד להשגת המטרה. 0

 .לעמוד על הקשיים העולים מהמערכים להפנמת המסר והתאמת פתרונות לכיתה. 5

 

 :זרים והכנהאבי

 מצורף קישור" יציאת מצרים"סרטון .1

 ב"מצו. של תלמידות ממכללת בית רבקה" להרגיש ולהיות" קליפ . 0

 : צילום מערכי השיעורים לכל קבוצה . 3

 



 

 

 האמצעים והמטרה

 גאולה/שמחה/התקשרות לרבי

 

 ד"חב –בינה ודעת , חכמה

 

 3' מס סדנא

 

 האמצעים והמטרה

 :הסדנאמהלך  

 ולעשות ...להאמין  -'שלב א

 יציאת מצרים: צפייה בסרטון: פעילות פתיחה

,  םבואו נתמקד בדמות אחת מיוצאי מצרי. הסרטון מבטא את העוצמה של האירוע ההיסטורי של יציאת מצרים: דיון במליאה

בחפזון של אריזת התרמיל ליציאה היא לא שכחה להכניס (. זוגות של שישיות 0)ילדים  10אם ל 04נקרא לה שפרה אשה כבת 

 .את התוף כפי שהורתה להן מרים הנביאה

 : שאלות לדיון

 (לניסים, ציפייה לגאולה, אמונה)? מה מסמל התוף... 

 להתייחס לגלות כמצב , להתעלות מעל המציאות)? תמודד עם קשיי היום יום בגלות מצריםסייע לה לה" תוף"כיצד ה

 ...(חיזוק והשראה מדמות מרים, ובמשה עבדו' אמונה בה. לראות בגלות רע שמעלים על הטוב, זמני

 (מימוש האמונה, הטוב בגלוי)? מה זה בשבילה הגאולה... 

 (קשיים ומגבלות אישיות, יציאה ממצרים)? אהבואו נתבונן בסרטון דרך משקפת חסידית מה נר... 

 הביאו דוגמאות לֵמיצרים אישיים וליציאה מהם? 

 מהם האמצעים שיכולים לסייע לנו לצאת מהֵמיצרים האישיים ולהגיע לגאולה פרטית ? 

  מסלול  בחר לנו את' אמונה שה, אמונה בעצמינו שאנו יכולות להתעלות ולהשתפר)? בתרמיל האישי שלנו" התוף"מהו

 ...(החולשות והקשיים הם זמניים והם מנוף להתעלות, החיים ונותן לנו כוחות להתמודד

 

, (טוב בגלוי)ההכרה והאמונה שיש תכלית לחיי השגרה האפורים והשוחקים מביאה לציפייה אקטיבית לגאולה : סיכום הדיון

 (.הרע הזמני שמעלים על הטוב)ונותנת כוחות להתמודד עם קשיי הגלות 

 ('דק 02) ולעשות...להרגיש -'שלב ב

 . נתבונן בה כשהיא רוקדת ומכה בתוף. נמשיך ללוות את שפרה מיוצאות מצרים: דיון במליאה

 (שמחה שזכתה סוף סוף לחוות את הגאולה שהיא האמינה וכה ציפתה לה שתגיע)? איזה רגש מציף אותה. 

 היא הצליחה לשמוח גם במשך שנות השעבוד והגלות שהיא  אך האם" לא חוכמה"זה , לשמוח בזמן הגאולה כשהטוב בגלוי

כשלבים בגאולה והתמקדה בטוב הטמון היא הצליחה לעורר בעצמה את , כשהיא התייחסה לקשיים כרע זמני)? חוותה

 ..(השמחה שנתן לה כח להתמודדות 

  רו לה לגלות את הטוב הטמון האמינו ועז, כי הם תמכו)? מדוע, דוד של משה ומרים חיזקו אותהידברי העברגעי משבר

 ..(בה

" רגישות"י תלמידות מכללת בית רבקה ומבוסס על סיפור אמיתי שהתפרסם בסרט "שהופק ע" רגישות"נצפה בקליפ 

 .םא'של ג

 (בושה, צער, בדידות)? אילו רגשות חשה הנערה בגלות הפרטית שלה... 

 האם .." אני חש את כאבך)"? העידוד של הרבי לנערה מה היו דברי. י התקשרות לרבי"היא בחרה להתמודד עם הקשיים ע

אהיה עמכם בצרה זו : י"רש" אהיה אשר אהיה שלחני אליכם"י "שמבקש ממשה למסור לבנ' זה לא מזכיר את דברי ה

 ...(ובצרות הבאות

 הרבי תשובת תהיהי מה? הנערה תמיהת יתהיה מה? 

 היא לא לבד יש לה כח להתמודד, יש לה אבא אוהב)? ביאילו רגשות ומחשבות התעוררו אצל הנערה בעקבות דברי הר.. 

הם , (הגאולה)השמחה וההתקשרות הם אמצעים שמסייעים לנו במשימה הכבדה של הבאת העולם לתכליתו : לסכם

 ..ונותנים לנו כח לפעול ולעשות... אמון עצמי, מעוררים בנו רגשות של סיפוק

 ('דק 02)ותבכיתותתרגוםהתובנותלפעיל -"המעשההואהעיקר"-'חלק ג

 'מערךכיתהב -כיתותנמוכות:  חלוקהלפישכבות -עבודהבקבוצות

 'מערךכיתהה -כיתותגבוהות

 :סדנא לחדר מורים בנושא

 שכבה גבוהה/ שכבה צעירה



 

 

 

 שכבה גבוהה/ שכבה צעירה

 האמצעים והמטרה

 גאולה/שמחה/התקשרות לרבי

 

 ד"חב –בינה ודעת , חכמה

 

 3' מס סדנא

 

 המטרההאמצעים ו

 בכיתות לפעילות התובנות תרגום -"העיקר הוא המעשה" - 'חלק ג 

  - בקבוצות עבודה

 : שכבות לפי חלוקה

 ב כיתה מערך -נמוכות כיתות' 

 ה כיתה מערך -גבוהות כיתות' 

 :לעבודה הנחיות

 :ורשמו המצורף במערך עיינו

 ?בשיעור העובר המסר מהו •

 ?אותו מעצימות פעילויות אילו •

 ?מלמדת את בה לכיתה ביותר יעיל באופן יופנם שהמסר כדי שלך לכיתה במערך מוסיפה/  משנה היית מה •

 הצגת תוצרים במליאה -משוב 

 

 :סדנא לחדר מורים בנושא


