
ב“ה

 
 

 

”

5 מיישמים את ההלכה
ערכת מד״ל

מטיילים בשביל ההלכה
מה קודם למה – קיום המצווה או 

החינוך אליה?

איך נחנך ליישם את ההלכה? 

ההלכה  את  ליישם  נלֵמד  כיצד 
במקרה הלכתי?    
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5 ערכת מד״ל

שאינם  תלמידים  יש  בכיתתי  מתלבטת:  רחל  המורה 
מקפידים ליטול ידיים ולברך. איך אגרום להם ליישם את 
ההלכה? אולי אערוך מבצע נושא פרסים שיעודד אותם 
חשוב  מקום  תתפוס  שההלכה  כך  המצווה  את  לקיים 
המצווה  ערך  את  להסביר  עליי  תחילה  ושמא  בחייהם? 
וטעמיה, ורק אחרי שיתחברו אליה אדרבן אותם לקיים 

את ההלכה בפועל

שמתקשה  ילד  יש  בכיתתנו  אם  השאלה:  את  נחדד 
להתפלל - האם קודם עלינו ליזום פעולות שיחנכו אותו 
לרצות להתפלל ורק אז נחייבו בתפילה, או שמא קודם יש 
ליזום  בבד  ובד  המצווה   לקיום  ברורה  דרישה  להעמיד 

פעילויות מחנכות?

הבהרת מושגים בהקשר דידקטי:

הערך  עם  והזדהות  להפנמה  הגורמת  פעולה   = חינוך 
וההלכה ומפתחת רצון פנימי לבצע אותה.

ציות = ביצוע הפעולה מתוך מניע חיצוני, כורח או תגמול 
שכר.  

נקודות לדיון:

- מה קודם ְלמה - חינוך או ציות, מדוע?

'נעשה  היהודית  לתפיסה  אלה  מושגים  נקשרים  כיצד   -
ונשמע'?

- האם יש תועלת במבצע פרסים ליישום ההלכה? הסבירו.

- כיצד נכון להציב גבולות בחינוך לקיום ההלכה? 

- מהו היחס הנכון בין חינוך לציות, בהקשר להלכה?

- איך נחנך ליישום ההלכה?

חינוך או ציות?

1
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מכפיה או מרצון?
5 ערכת מד״ל

קיום המצוה

2

בהלכות גירושין דנה ההלכה באדם שחייב לגרש את אשתו ואיננו 
רוצה לתת לה גט. אומרה ההלכה: 'כופין אותו עד שיאמר רוצה 

אני'. הרמב"ם (פרק ב, הלכות גרושין הלכה ב) מסביר: 

"לפיכך זה שאינו רוצה לגרש, מאחר ורוצה להיות מישראל ורוצה 
שתקפו,  הוא  ויצרו  העבירות  מן  ולהתרחק  המצוות  כל  לעשות 

וכיון שהוכה עד שתשש יצרו ואמר רוצה אני כבר גרש לרצונו".

מוסבר  החסידות  בתורת  חיצונית.  לכפייה  גם  מקום  יש  בהלכה 
ייתכן  רצון הנשמה האלוקית, אך  הוא  בהרחבה שהרצון הפנימי 
הרצון  את  ומסתירה  המעלימה  שטות  ורוח  טמטום  של  מצב 
המזוקק. הדוגמה שמובאת בתניא בפרק כט: "גופא דלא סליק ביה 
נהורא דנשמתא מבטשין ליה כו'  (= גוף שלא חודר בו אור הנשמה 

– יש לשבור אותו).

מצד שני נאמר במשלי:

"חנוך לנער על פי דרכו גם כי יזקין לא יסור ממנה"(משלי כד, ו)

ובהלכות תלמוד תורה של אדמו"ר הזקן, מנחה ההלכה להסביר 
את התורה וההלכות בטעמיהן כדי ליישב את לבם...

נקודות לדיון:

- איך ניישב את שתי הגישות? מהי הנוסחה המתאימה?

- איך נחנך לקבלת עול מתוך אהבה ורצון?



ב“ה

 
 

 

”

5 ערכת מד״ל

נעשה ונשמע

3

הראשונה  הבנות  קבוצת  רבקה  לבית  הגיעה  כאשר 
מצ'רנוביל בשנת תנש"א, שאלו את הרבי כיצד לנהוג איתן 
אותן  ולחנך  להן  להסביר  האם  וכדומה.  צניעות  בנושאי 
שתתלבשנה  מהן  לדרוש  כך  ואחר  הצניעות,  לחשיבות 
בצניעות? הרבי באופן חד משמעי אמר שיש לדרוש כללי 
ללכת  ואף  להסביר  גם  זאת  עם  ההלכה,  פי  על  צניעות 

ולקנות להן בגדים יפים.

*

בשיחת יום ב' של חג השבועות תשמ"ב (תורת מנחם תשמ"ב, 
עמ' 1575) מדבר הרבי על כך שקבלת עול – הקדמת נעשה 

לנשמע – היא היסוד לקיום המצוות וללימוד התורה, וזאת, 
(ההבנה)  השמיעה  ענין  להיות  מוכרח  שלכאורה  למרות 
לפני העשייה, כי דווקא על ידי השמיעה יודע האדם מה 
עליו לעשות, ובכל זאת כדי לקבל את התורה בכל יום ויום, 

זקוקים, כמו בפעם הראשונה, להקדים נעשה לנשמע.

קדשנו  'אשר  המצוות  ברכת  בנוסח  רואים  אנו  זה  דבר 
צריך  המצוות  שקיום  אותנו  שמלמד  וצוונו',  במצוותיו 
להיות לא בגלל הסבר שכלי או בגלל הסגולה שבדבר, אלא 

רק משום שזהו ציווי הקב"ה.

נקודות לדיון:

- מה קדם ְלמה - ציות או חינוך?

- איך הרבי הנחה לחנך לצניעות מתוך רצון והזדהות?

- הביאו דוגמה נוספת שתבטא את הנוסחה: ציות ולאחריה 
חינוך.



ב“ה

 
 

 

”

5 ערכת מד״ל

דוגמא אישית

4

רבים לארצות הברית. המצב הרוחני  יהודים  היגרו  בתחילת המאה העשרים 
ורבים נאלצו לחלל את השבת כדי להביא פרנסה,  ירוד מאוד  והכלכלי היה 

לאחר שבעלי המפעלים דרשו מהם עבודה של שבעה ימים בשבוע.

את השבת:  לשמור  כדי  רעב  חרפת  עד  והגיעו  נפשן  חירפו  שתי  משפחות 
משפחת ד' זכתה שכל בניה גדלו יראים ושלמים; ואילו בניה של משפחת פ' 

סטו מהדרך ופרקו מעליהם עול תורה ומצוות. כיצד ייתכן?!

מתברר שבית משפחת ד' היה בית חדור אמונה ושמחה. ראש המשפחה היה 
יושב בראש השולחן שעליו היו מונחות כמה פרוסות לחם יבשות, ובעיניים 
בורקות היה אומר לילדיו: היום זכיתי להיות מפוטר מעבודתי. ה' זיכה אותנו 
להראות לו עד כמה אנחנו אוהבים אותו ומוכנים למסור את נפשנו על קדושת 
השבת. ילדים יקרים. זכינו לעמוד בניסיון קשה ולעשות נחת רוח לבורא. ה' 
גאה בנו. אנחנו לא ניכנע ולא נוותר. אנחנו חלק מההיסטוריה של עם שלא 
נכנע וממשיך לעבוד את ה' בכל מצב! בואו ונשיר את זמירות שבת. כי היא 
בתוכה  וגילתה  והאם  האב  עם  ביחד  התרוממה  המשפחה  מכול!  לנו  יקרה 
תעצומות נפש להתעקש ולא לוותר על ערכי הנצח והאוצרות הרוח של העם 
היהודי. לעומתם, אצל משפחת פ' ישב האב בראש שולחן דומה ועליו כמה 
היום  יקרים,  ילדים  ואמר בקול שפל:  כבויות  יבשות, כשעיניו  פרוסות לחם 
פוטרתי שוב מעבודתי. אבל אין ברירה, את השבת לא אחלל בשום אופן. הוא 
נכאים.  בקול  זמירות שבת  ושר  הלחם האחרונות  פרוסות  על  בהביטו  נאנח 
יסבלו בשל שמירת  והחליטו שהם לא  וברחמים באב  הילדים הביטו בדאגה 
השבת. הם יפרקו את העול המכביד והמייסר הזה ויחיו חיים נטולי מחויבות 

לדת המיושנת...

*

נקודות לדיון:
- המצב הכלכלי היה זהה בשני המשפחות – מה גרם לילדי משפחת ד' לדבוק 

בדרך התורה ולילדי משפחת פ' לפרוק עול?

- איזה עיקרון ניתן ללמוד מהסיפור?

'דוגמה אישית של עשייה מתוך  - עד כמה אתם מסכימים עם ההיגד הבא: 
אהבה היא היסוד לחינוך ליישום ההלכה'? בחרו את מידת הסכמתכם מ-1-10 

(1= לא מסכימים 10 = מסכימים מאוד).  

- כיצד נכון לחבר בחינוך לקיום מצוות את שני הממדים יחד ב'מצווה' - מצווה 
מלשון 'ציווי' ומלשון 'צוותא' וחיבור עם ה'? 

- איך הדבר קשור אלינו כשליחי הלכה?
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לקיום מצוות מתוך אהבת ה'?
5 ערכת מד״ל

כיצד אפשר לחנך

5

את  הרבי  מצטט  וירא,  לפרשת  ט"ו  חלק  שיחות  בליקוטי 
ובכה  הצ"צ  סבו  אצל  שנכנס  הרש"ב  אדמו"ר  על  הסיפור 
מדוע ה' לא מתגלה אליו כשם שהתגלה לאברהם אבינו. ענה 
בגיל  עצמו  את  למול  מחליט  צדיק  יהודי  'כאשר  סבו:  לו 
תשעים ותשע – מגיע לו שה' יתגלה אליו'. במהלך השיחה 
מוכיח הרבי שניתן לנטוע  בכל ילד יהודי תשוקה לאלוקות; 
שירצה עד דמעות להתגלות ה' אליו. אמנם בדורות קודמים 
אמצעים  ידי  על  היתה  הילד  של  לבו  את  למשוך  הדרך 
הרמב"ם  (כדברי  ועוד  כבוד  פרסים,  כמו ממתקים,  גשמיים 
צינור  נפתח  זה  בדורנו  אך  המשניות).  לפירוש  בהקדמתו 
ידי חינוך מתאים ניתן  מיוחד ודרך חדשה בחינוך כך שעל 
לפרוץ את הגבלות הטבע של הילד היהודי ולהרגילו לרצות 
וכאשר אין ילד יהודי מצטער על אי  ולהשתוקק לרוחניות. 
אליו  מדבר  אינו  שמחנכו  משום  זה  הרי  אליו,  ה'  התגלות 
בענין זה בדברים היוצאים מן הלב, ולא בגלל מגבלותיו שלו. 

*
בלוח היום יום, כ"ו באדר נכתב: "בשלושה כלי שרת –אהבת 
ה', אהבת התורה ואהבת ישראל- צריכים צעירים בני תורה 
לגשת לעבוד בקרב ה' צבאות,.. האמת הגמור הוא, אשר לב 
לעבודה  כרותה  וברית  חיים,  מים  מקור  מעין  הוא  ישראל 

ותעמולה שאינן חוזרות ריקם".

שאלות לדיון:

- מה הרבי מחדש בנושא החינוך?

- מה יחסו של הרבי לשיטת התגמולים החומריים?

- מהם כלי השרת של המחנך?

- איך אפשר לחנך לאהבת התורה, אהבת ה' ואהבת ישראל?

- איך הדבר קשור אליכם כשליחי הלכה בבית הספר?
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6

5 ערכת מד״ל

לקיים באהבה

הרב גולדשטיין, מלמד וותיק ב'אוהלי מנחם' שבקראון 
את  ליישם  החלטתי  שנים  כעשר  לפני  מספר:  הייטס, 
השיטה שהרבי מציע... זה לא היה קל אבל שווה! הילדים 
מתרגלים לעשות את הדבר הנכון עבור הסיבה הנכונה.

*
היא  כי  לומד עם הילדים תורה אני מדגיש  כאשר אני 
שאנחנו  מזל  בני  ואנחנו  ה'  של  ביותר  היקר  האוצר 
יכולים ללמוד את התורה הקדושה ברוח פרק ה' בתניא. 
יוקר  את  שממחישים  וסיפורים  משלים  להם  סיפרתי 
התורה. ושאלתי אותם מהו הדבר הטוב בעולם: הם ענו 
'התורה'. ואז אמרתי, 'אם הייתי נותן לכם מיליון דולר 
לכם  אתן  הכסף  את  לקבל  תסכימו  שאם  לכם  ואומר 
גרוש. מה הייתם עונים לי?' הם צחקו וענו: 'בשביל מה 
יודעים  אנחנו  דולר?  מיליון  מקבלים  אם  גרוש  צריך 
בשביל  'האם   – ביותר'.  הטובה  הסחורה  היא  שהתורה 
לא  'זה   – מקל?'  על  סוכריה  לקבל  תרצו  תורה  ללמוד 
שווה את זה', קראו כולם. 'אז מה הפרס הטוב ביותר?' – 

'עוד תורה'. 

ועוד מספר הרב גולדשטיין: 
את  לילד  מקנה  תכופות,  לעתים  הזכרה של שם השם 
ההרגשה כי ה' מעורב בכל מה שהוא עושה. ילד שלומד 
רק למען ה', יהיה יותר ירא שמים; בסופו של דבר זה 
מוביל אותו להתנהג כראוי גם כאשר הוא נמצא יחידי 

ורק ה' נמצא איתו.
לדוגמה: בכיתה שלי יש טלוויזיה במעגל סגור היא כבר 
לחדר  מחוברת  שהיא  סבורים  הילדים  אך  פועלת  לא 

סבורים  כי  זזים  אינם  הם  לצאת  צריך  וכשאני  המנהל 
שהמנהל רואה אותם. הייתי מוטרד שהם עושים זאת בשל 

המנהל, ומה עם יראת השמים שלהם?
סיפרתי להם הקשור להשגחת ה' בכל מקום:

'מה ה' רוצה שתעשו כשהמורה עוזב את הכיתה? להישאר 
בשקט או להסתובב בין המושבים?'

- 'להישאר בשקט'. 
- 'האם אנחנו באמת צריכים את המצלמה כדי לראות אתכם? 
שזה  חושבים,  אתם  מה  בכם?  צופה  שה'  מספיק  לא  האם 
בסדר שאסתיר את המצלמה, ותוכלו להתנהג יפה כי ה' צופה 

בכם, ולא בגלל המצלמה?' 
- 'כן המורה'. 

כיסיתי את המצלמה, יצאתי לכמה דקות מהכיתה וכשחזרתי 
כל הילדים ישבו במקומותיהם.

(על פי גליון בית משיח, כד מנחם אב , תשס"ט)

נקודות לדיון:

- אילו עקרונות מדגים הרב גולדשטיין בשיטתו?
(מ בכיתתכם  זאת  ליישם  שניתן  חושבים  אתם  כמה  עד   -

1-10) הסבירו?
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המשך
לקיים באהבה

5 ערכת מד״ל

7

הרב גולדשטיין, מלמד וותיק ב'אוהלי מנחם' שבקראון 
את  ליישם  החלטתי  שנים  כעשר  לפני  מספר:  הייטס, 
השיטה שהרבי מציע... זה לא היה קל אבל שווה! הילדים 
מתרגלים לעשות את הדבר הנכון עבור הסיבה הנכונה.

*
היא  כי  לומד עם הילדים תורה אני מדגיש  כאשר אני 
שאנחנו  מזל  בני  ואנחנו  ה'  של  ביותר  היקר  האוצר 
יכולים ללמוד את התורה הקדושה ברוח פרק ה' בתניא. 
יוקר  את  שממחישים  וסיפורים  משלים  להם  סיפרתי 
התורה. ושאלתי אותם מהו הדבר הטוב בעולם: הם ענו 
'התורה'. ואז אמרתי, 'אם הייתי נותן לכם מיליון דולר 
לכם  אתן  הכסף  את  לקבל  תסכימו  שאם  לכם  ואומר 
גרוש. מה הייתם עונים לי?' הם צחקו וענו: 'בשביל מה 
יודעים  אנחנו  דולר?  מיליון  מקבלים  אם  גרוש  צריך 
בשביל  'האם   – ביותר'.  הטובה  הסחורה  היא  שהתורה 
לא  'זה   – מקל?'  על  סוכריה  לקבל  תרצו  תורה  ללמוד 
שווה את זה', קראו כולם. 'אז מה הפרס הטוב ביותר?' – 

'עוד תורה'. 

ועוד מספר הרב גולדשטיין: 
את  לילד  מקנה  תכופות,  לעתים  הזכרה של שם השם 
ההרגשה כי ה' מעורב בכל מה שהוא עושה. ילד שלומד 
רק למען ה', יהיה יותר ירא שמים; בסופו של דבר זה 
מוביל אותו להתנהג כראוי גם כאשר הוא נמצא יחידי 

ורק ה' נמצא איתו.
לדוגמה: בכיתה שלי יש טלוויזיה במעגל סגור היא כבר 
לחדר  מחוברת  שהיא  סבורים  הילדים  אך  פועלת  לא 

סבורים  כי  זזים  אינם  הם  לצאת  צריך  וכשאני  המנהל 
שהמנהל רואה אותם. הייתי מוטרד שהם עושים זאת בשל 

המנהל, ומה עם יראת השמים שלהם?
סיפרתי להם הקשור להשגחת ה' בכל מקום:

'מה ה' רוצה שתעשו כשהמורה עוזב את הכיתה? להישאר 
בשקט או להסתובב בין המושבים?'

- 'להישאר בשקט'. 
- 'האם אנחנו באמת צריכים את המצלמה כדי לראות אתכם? 
שזה  חושבים,  אתם  מה  בכם?  צופה  שה'  מספיק  לא  האם 
בסדר שאסתיר את המצלמה, ותוכלו להתנהג יפה כי ה' צופה 

בכם, ולא בגלל המצלמה?' 
- 'כן המורה'. 

כיסיתי את המצלמה, יצאתי לכמה דקות מהכיתה וכשחזרתי 
כל הילדים ישבו במקומותיהם.

(על פי גליון בית משיח, כד מנחם אב , תשס"ט)

נקודות לדיון:

- אילו עקרונות מדגים הרב גולדשטיין בשיטתו?
(מ בכיתתכם  זאת  ליישם  שניתן  חושבים  אתם  כמה  עד   -

1-10) הסבירו?



את  הרבי  מצטט  וירא,  לפרשת  ט"ו  חלק  שיחות  בליקוטי 
ובכה  הצ"צ  סבו  אצל  שנכנס  הרש"ב  אדמו"ר  על  הסיפור 
מדוע ה' לא מתגלה אליו כשם שהתגלה לאברהם אבינו. ענה 
בגיל  עצמו  את  למול  מחליט  צדיק  יהודי  'כאשר  סבו:  לו 
תשעים ותשע – מגיע לו שה' יתגלה אליו'. במהלך השיחה 
מוכיח הרבי שניתן לנטוע  בכל ילד יהודי תשוקה לאלוקות; 
שירצה עד דמעות להתגלות ה' אליו. אמנם בדורות קודמים 
אמצעים  ידי  על  היתה  הילד  של  לבו  את  למשוך  הדרך 
הרמב"ם  (כדברי  ועוד  כבוד  פרסים,  כמו ממתקים,  גשמיים 
צינור  נפתח  זה  בדורנו  אך  המשניות).  לפירוש  בהקדמתו 
ידי חינוך מתאים ניתן  מיוחד ודרך חדשה בחינוך כך שעל 
לפרוץ את הגבלות הטבע של הילד היהודי ולהרגילו לרצות 
וכאשר אין ילד יהודי מצטער על אי  ולהשתוקק לרוחניות. 
אליו  מדבר  אינו  שמחנכו  משום  זה  הרי  אליו,  ה'  התגלות 
בענין זה בדברים היוצאים מן הלב, ולא בגלל מגבלותיו שלו. 

*
בלוח היום יום, כ"ו באדר נכתב: "בשלושה כלי שרת –אהבת 
ה', אהבת התורה ואהבת ישראל- צריכים צעירים בני תורה 
לגשת לעבוד בקרב ה' צבאות,.. האמת הגמור הוא, אשר לב 
לעבודה  כרותה  וברית  חיים,  מים  מקור  מעין  הוא  ישראל 

ותעמולה שאינן חוזרות ריקם".

שאלות לדיון:

- מה הרבי מחדש בנושא החינוך?

- מה יחסו של הרבי לשיטת התגמולים החומריים?

- מהם כלי השרת של המחנך?

- איך אפשר לחנך לאהבת התורה, אהבת ה' ואהבת ישראל?

- איך הדבר קשור אליכם כשליחי הלכה בבית הספר?
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5 ערכת מד״ל

נזכור את הנוסחה:
 נעורר את התלמידים ליישם את ההלכה מתוך קבלת עול.

 נחנך את התלמידים ליישם את ההלכה מתוך רצון ושמחה.

לשיעור  רק  מצומצמת  לא  ההלכה  בכיתה  אצלי  דוד:  המורה 
אלא היא נוכחת כל היום. אתמול יצאנו לטיול והסברתי שיש לנו 
בקיום  לה'  אהבתנו  את  ולהביע  מיוחדות  הלכות  לקיים  זכות 
הלכות שאין אנו יכולים לקיים בכל יום. חילקתי לילדים כרטיסי 
הלכה, וכל ילד שהצליח לפענח את הסיטואציה הקשורה לקיום 
פעם  שמדי  בכך  להם  עזרתי  לכיתה.  אותה  הסביר  ההלכה 
אחד  אצל  שנמצאת  מיוחדת  הלכה  יש  שכאן  ואמרתי  עצרתי 

החברים. 
כך במהלך הטיול למדנו איך ומתי נאמר תפילת הדרך, איך נכון 
חדוות  עם  השתלבה  בטיול  החוויה  חדוות  ועוד.  בחוץ,  לאכול 

הגילוי של ההלכה המתאימה וגרמה למעורבות ולחוויה.

הסבר מושגים:
למידה משמעותית מכילה שלושה צירים: 

ולחברה. לדוגמה: מדוע  - עיסוק בערכים החשובים ללומד  ערך 
חשוב להיות בשמחה, מהי החשיבות של קבלת עול וכדומה.

מעורבות – למידה המעוררת את התלמידים להיות פעילים, ללמוד 
חקר  התנסות,  לדוגמה:  ובדעה.  בצורך  ברגש,  ולשתף  בשיתוף 

אישי/ קבוצתי, הסקת מסקנות אישיות וקבוצתיות.
של  לעולמם  הנוגעים  לתכנים  המתייחסת  למידה   – רלוונטיות 
התבוננו  לדוגמה:  לשונות.  מותאמות  ההוראה  דרכי  הלומדים, 

בסדר היום שלכם וחשבו כיצד מתבטא בו הערך של קבלת עול.
תרגיל:

- הסבירו כיצד השתלבו המושגים 'מעורבות', 'רלוונטיות', ו'ערך' 
בהקניית ההלכה בטיול? 

- 'למידה משמעותית מביאה להפנמה ולהזדהות' - מה דעתכם על 
משפט זה.

לקיים  וזכות  רצון  אווירה של  ליצור  ניתן  איך  רעיונות  הציעו   -
מצווה סביב הלכה בחיי השגרה של בית הספר?

בחיי בית הספר
מיישמים את ההלכה
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מקרים ודילמות
5 ערכת מד״ל

המורה רינה: ביישום ההלכה חשוב ללמוד גם 
ההלכה  מה  לדעת  מספיק  לא  כלומר  ליישם.  מה 
אומרת חשוב שהתלמידים יידעו ליישם את הכלל 
פשוט  כך  כל  לא  בחייהם.  בסיטואציות  ההלכתי 

ללמד אותם לקשר בין הכלל ההלכתי למקרה.

*
בשיעור  שצריך  חושב  אני  שמעון:  המורה 
להביא דילמה שתגרה את התלמידים ותעורר בהם 
עניין. למצוא את הדין זה כמו פיצוח של בעיה: מה 
נתון, מה צריך להוכיח. ככל שהכיתה בוגרת יותר 
יותר.  מורכבת  דילמה  או  מקרה  להביא  ניתן  כך 

אייקון של דילמה
*

להתעלם  לא  חשוב  שמואל:  המורה 
מהקושי שלעתים מעורר היישום. אני מביא דילמה 
אישית שקרתה לי או לילד מסוים ושואל, מה כאן 
קשה ביישום ההלכה? מה צריך לעשות? ומה ייתן 
מקרה  בין  משלב  אני  כך  נכון?  לפעול  הכוח  את 

הלכתי לבין הערך והטעם של ההלכה. 

שאלות לדיון:
- אילו כלים ללימוד יישום ההלכה הובאו כאן?

- מה דעתכם על כלים אלה?
כל  משלב  משמעותית  למידה  של  עקרונות  אילו   -

כלי?

ומה עושים בשיעור?
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4 ערכת מד״ל

דוד: ראוי לחנך לערכים. בפרט בשיעור הלכה שבו חשוב 
הנלמד  את  ליישם  ורצון  חשק  בתלמידים  לעורר  לנו 
בחייהם. כיצד נשלב בין המוקד המרכזי – הערך - לבין 

שאר מוקדי הלימוד בשיעור?   
*

כי  שמואל לימד את הדרגות בנתינת צדקה. הוא הסיק 
תוך  צדקה  נתינת  הוא:  אלה  להלכות  הקשור  הערך 
נתינה  על  סיפור  סיפר  הוא  הזולת.  ברגשות  התחשבות 
בפנים זעומות ודן בערך (כעשר דקות), אחר כך הפנה 
את התלמידים להלכות צדקה וברר איתם כיצד ערך זה  
מתבטא בהלכות. למשל: נתינה בסתר כדי לא לבייש או 
של  למצב  להגיע  יצטרך  שלא  לתמוך  כדי  הלוואה 

הזדקקות ובושה. 
למעשה טוען שמואל, הדיון העיסוק הישיר בערך הוא 
כולו  השיעור  לאורך  מחלחל  הערך  אך  שעה,  כרבע 
ומתבטא בפרטים. כל פרטי ההלכה אינם פירורי מידע 

אלא מתקשרים לרעיון מרכזי.

נקודות לדיון:

- מה דעתכם על זווית הראייה שמציע שמואל?

- כמה זמן לדעתכם יש להקדיש לערך כאשר הוא המיקוד 
המרכזי של השיעור? הסבירו.

- באילו שלבים בשיעור הייתם משלבים את הערך?

- מה ההבדל בין חינוך לערכים בשיעור חינוך לבין חינוך 
לערכים בשיעור הלכה? (התייחסו לבחירת הערך, לעומק 
הפעילויות  שאר  בין  לו  שמקדישים  ולזמן  העיבוד 

בשיעור).

משלבים ערכים בשיעור
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המשך
5 ערכת מד״ל

'ולא עם הארץ חסיד...' כדי ליישם את ההלכה צריך לדעת 
מהי ההלכה...

רחל,  הרבנית  הזקן,  אדמו"ר  של  סבתו  על  מסופר 
וחמיה  חתנה  והוריה,  היא  חזרו  צעירה  כלה  שכשהייתה 
מבית הכנסת בשבת. הם החזיקו בידם סידורים. לפתע רץ 

מישהו בבהלה והודיע להם שהעירוב נקרע.

היא  שבת  איסור  לאיזה  שנוצרה?  הבעיה  מה 
קשורה? מהו הקושי שנוצר? תארו לעצמכם שהייתם 
את  מניחים  הייתם  האם  דומה.  בסיטואציה  נתקלים 

הדברים באמצע הרחוב?

נבדוק בספר 'הלכות והליכות' חלק ב' בהלכות שבת, מה 
נעיין בכותרות המשנה  באמת צריך לעשות במקרה כזה. 
ונראה מהי הכותרת המתאימה שבה נוכל למצוא את הדין. 

להלן הכותרות:

הוצאה  מלאכת  מדיני  המלאכה;  מקור  הוצאה;  מלאכת 
חפץ  טלטול  לרשות;  מרשות  חפץ  הוצאת  (הגדרות); 
וטלטול  הוצאה  איסור  רחיצה;  או  ברשות הרבים; טבילה 
הוצאה  איסור  טוב  ביום  טלטול  מאכלים;  או  חפצים  של 

בבהמה.

*

עליהם  ומה  ההלכה  מהי  זכרו  ולא  נבוכים  היו  הגברים 
לעשות. אביה של רחל פנה אליה ואמר, בוודאי את יודעת 

מקרים ודילמות

10

מהי ההלכה ואכן רחל ידעה, והסבירה לכולם מה לעשות.

מה הסבירה רחל?  

צטטו מהסעיף המתאים את האיסור בשבת.

חפץ שנמצא  יש  שבו  למצב  פתרון  המביאה  הלכה  מצאו 
כבר ברשות הרבים. הביאו מהסעיף ציטוט.

נקודות לדיון:

- מה דעתכם על המהלך המוצע? במה הוא תורם לפיתוח 
היכולת למציאת הקשר בין המקרה להלכה? 

המוטיבציה  את  לעורר  נועדה  במהלך  פעילות  איזו   -
להקפדה על ההלכה מתוך התבוננות בקושי?

למידה  של  עקרונות  הלמידה  במהלך  התבטאו  כיצד   -
משמעותית: ערך, מעורבות ורלוונטיות?

- איך ניתן ליצור מקרים ודילמות להפעלה קבוצתית?

באיזה שלב בשיעור נביא את המקרה ההלכתי?



'ולא עם הארץ חסיד...' כדי ליישם את ההלכה צריך לדעת 
מהי ההלכה...

רחל,  הרבנית  הזקן,  אדמו"ר  של  סבתו  על  מסופר 
וחמיה  חתנה  והוריה,  היא  חזרו  צעירה  כלה  שכשהייתה 
מבית הכנסת בשבת. הם החזיקו בידם סידורים. לפתע רץ 

מישהו בבהלה והודיע להם שהעירוב נקרע.

היא  שבת  איסור  לאיזה  שנוצרה?  הבעיה  מה 
קשורה? מהו הקושי שנוצר? תארו לעצמכם שהייתם 
את  מניחים  הייתם  האם  דומה.  בסיטואציה  נתקלים 

הדברים באמצע הרחוב?

נבדוק בספר 'הלכות והליכות' חלק ב' בהלכות שבת, מה 
נעיין בכותרות המשנה  באמת צריך לעשות במקרה כזה. 
ונראה מהי הכותרת המתאימה שבה נוכל למצוא את הדין. 

להלן הכותרות:

הוצאה  מלאכת  מדיני  המלאכה;  מקור  הוצאה;  מלאכת 
חפץ  טלטול  לרשות;  מרשות  חפץ  הוצאת  (הגדרות); 
וטלטול  הוצאה  איסור  רחיצה;  או  ברשות הרבים; טבילה 
הוצאה  איסור  טוב  ביום  טלטול  מאכלים;  או  חפצים  של 

בבהמה.

*

עליהם  ומה  ההלכה  מהי  זכרו  ולא  נבוכים  היו  הגברים 
לעשות. אביה של רחל פנה אליה ואמר, בוודאי את יודעת 

ערכת מד״ל

משלבים ערכים בשיעור
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מקרים ודילמות

ערכת מד״ל
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5
מהי ההלכה ואכן רחל ידעה, והסבירה לכולם מה לעשות.

מה הסבירה רחל?  

צטטו מהסעיף המתאים את האיסור בשבת.

חפץ שנמצא  יש  שבו  למצב  פתרון  המביאה  הלכה  מצאו 
כבר ברשות הרבים. הביאו מהסעיף ציטוט.

נקודות לדיון:

- מה דעתכם על המהלך המוצע? במה הוא תורם לפיתוח 
היכולת למציאת הקשר בין המקרה להלכה? 

המוטיבציה  את  לעורר  נועדה  במהלך  פעילות  איזו   -
להקפדה על ההלכה מתוך התבוננות בקושי?

למידה  של  עקרונות  הלמידה  במהלך  התבטאו  כיצד   -
משמעותית: ערך, מעורבות ורלוונטיות?

- איך ניתן ליצור מקרים ודילמות להפעלה קבוצתית?

באיזה שלב בשיעור נביא את המקרה ההלכתי?



ב“ה

 
 

 

”

ערכת מד״ל

דוד: ראוי לחנך לערכים. בפרט בשיעור הלכה שבו חשוב 
הנלמד  את  ליישם  ורצון  חשק  בתלמידים  לעורר  לנו 
בחייהם. כיצד נשלב בין המוקד המרכזי – הערך - לבין 

שאר מוקדי הלימוד בשיעור?   
*

כי  שמואל לימד את הדרגות בנתינת צדקה. הוא הסיק 
תוך  צדקה  נתינת  הוא:  אלה  להלכות  הקשור  הערך 
נתינה  על  סיפור  סיפר  הוא  הזולת.  ברגשות  התחשבות 
בפנים זעומות ודן בערך (כעשר דקות), אחר כך הפנה 
את התלמידים להלכות צדקה וברר איתם כיצד ערך זה  
מתבטא בהלכות. למשל: נתינה בסתר כדי לא לבייש או 
של  למצב  להגיע  יצטרך  שלא  לתמוך  כדי  הלוואה 

הזדקקות ובושה. 
למעשה טוען שמואל, הדיון העיסוק הישיר בערך הוא 
כולו  השיעור  לאורך  מחלחל  הערך  אך  שעה,  כרבע 
ומתבטא בפרטים. כל פרטי ההלכה אינם פירורי מידע 

אלא מתקשרים לרעיון מרכזי.

נקודות לדיון:

- מה דעתכם על זווית הראייה שמציע שמואל?

- כמה זמן לדעתכם יש להקדיש לערך כאשר הוא המיקוד 
המרכזי של השיעור? הסבירו.

- באילו שלבים בשיעור הייתם משלבים את הערך?

- מה ההבדל בין חינוך לערכים בשיעור חינוך לבין חינוך 
לערכים בשיעור הלכה? (התייחסו לבחירת הערך, לעומק 
הפעילויות  שאר  בין  לו  שמקדישים  ולזמן  העיבוד 

בשיעור).

משלבים ערכים בשיעור

10

ב“ה

 
 

 

”

לניתוח מקרים
ערכת מד״ל

טיפים

12

5
נשתף את התלמידים בניתוח מקרה:

שימוש  תוך  שלפנינו  במקרה  הנתונים  מהם  נפענח   -
במושגים מתאימים.

הוצאה,  במלאכת  עוסק   9 בכרטיס  המקרה  לדוגמה: 
מדובר על חפץ שכבר נמצא ברשות הרבים.

- נדון בקושי ובאתגר לקיים את ההלכה.
לדוגמה: מהו הקושי לקיים את ההלכה? האם קרה לכם 
מקרה דומה? מה סייע לכם להתגבר ולקיים את ההלכה?

- נקשר לאיזו גדר הלכה קשור המקרה (מי, מתי, היכן, 
איך).

9 קשור למקום - דין מוקצה  לדוגמה: המקרה בכרטיס 
ברשות הרבים. 

והליכות' מהי  'הלכות  בכותרות המשנה בספר  נאתר   -
הכותרת המתאימה למקרה. 

לדוגמה: טלטול חפץ ברשות הרבים (אין בסיפור הוצאה 
לרשות הרבים אלא שנקרע העירוב כשהיו כבר ברשות 

הרבים עם החפצים.

- נזהה את הסעיף העוסק בהלכה.
יב  סעיף  כא  פרק  ב',  חלק  והליכות,  הלכות  לדוגמה: 
עוסק באיסור טלטול ברשות הרבים, ובהערה בסעיף יג 
מובא פתרון לטלטול חפץ ברשות הרבים: מותר לעמוד 
אחד ליד השני וכל אחד יעביר את הסידור לשני הנמצא 

פחות מארבע אמות לידו וכך יעבירו אותו עד לבית.

- נצטט את המילים מהסעיף המוכיחות את ההלכה. 
לדוגמה: "מותר לאדם לעקור חפת מרשות הרבים ולתת 
ייתן  וחברו  אמות,  ארבע  בתוך  שאצלו  לחברו  אותו 

לחברו שאצלו".

את  התלמידים  יבחרו  שמתוכן  תשובות  כמה  נציע   -
התשובה הנכונה:

לדוגמה: 
מותר לטלטל כיוון שלא מוציאים מרשות היחיד לרשות 

הרבים.
מותר להעביר את הסידור מאחד לשני וכל אחד יטלטל 

פחות מארבע אמות.
צריך להניח את הסידורים במקום סתר ברחוב ולקחתם 

במוצאי שבת.

נשתף את התלמידים בחיבור מקרה:
- נציע לתלמידים גדר הלכתית והם יחברו לפיה שאלה 

(למשל, חברו מקרה הקשור לזמן, למקום וכדומה).

- נציע דמויות ורקע ונבקש מהתלמידים לחבר שאלה.
מהתלמידים  ונבקש  המקרה  של  תחילתו  את  נספר 

לכתוב את סופו.



נשתף את התלמידים בניתוח מקרה:
שימוש  תוך  שלפנינו  במקרה  הנתונים  מהם  נפענח   -

במושגים מתאימים.
הוצאה,  במלאכת  עוסק   9 בכרטיס  המקרה  לדוגמה: 

מדובר על חפץ שכבר נמצא ברשות הרבים.

- נדון בקושי ובאתגר לקיים את ההלכה.
לדוגמה: מהו הקושי לקיים את ההלכה? האם קרה לכם 
מקרה דומה? מה סייע לכם להתגבר ולקיים את ההלכה?

- נקשר לאיזו גדר הלכה קשור המקרה (מי, מתי, היכן, 
איך).

9 קשור למקום - דין מוקצה  לדוגמה: המקרה בכרטיס 
ברשות הרבים. 

והליכות' מהי  'הלכות  בכותרות המשנה בספר  נאתר   -
הכותרת המתאימה למקרה. 

לדוגמה: טלטול חפץ ברשות הרבים (אין בסיפור הוצאה 
לרשות הרבים אלא שנקרע העירוב כשהיו כבר ברשות 

הרבים עם החפצים.

- נזהה את הסעיף העוסק בהלכה.
יב  סעיף  כא  פרק  ב',  חלק  והליכות,  הלכות  לדוגמה: 
עוסק באיסור טלטול ברשות הרבים, ובהערה בסעיף יג 
מובא פתרון לטלטול חפץ ברשות הרבים: מותר לעמוד 
אחד ליד השני וכל אחד יעביר את הסידור לשני הנמצא 

פחות מארבע אמות לידו וכך יעבירו אותו עד לבית.

- נצטט את המילים מהסעיף המוכיחות את ההלכה. 
לדוגמה: "מותר לאדם לעקור חפת מרשות הרבים ולתת 
ייתן  וחברו  אמות,  ארבע  בתוך  שאצלו  לחברו  אותו 

לחברו שאצלו".
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ערכת מד״ל

דוד: ראוי לחנך לערכים. בפרט בשיעור הלכה שבו חשוב 
הנלמד  את  ליישם  ורצון  חשק  בתלמידים  לעורר  לנו 
בחייהם. כיצד נשלב בין המוקד המרכזי – הערך - לבין 

שאר מוקדי הלימוד בשיעור?   
*

כי  שמואל לימד את הדרגות בנתינת צדקה. הוא הסיק 
תוך  צדקה  נתינת  הוא:  אלה  להלכות  הקשור  הערך 
נתינה  על  סיפור  סיפר  הוא  הזולת.  ברגשות  התחשבות 
בפנים זעומות ודן בערך (כעשר דקות), אחר כך הפנה 
את התלמידים להלכות צדקה וברר איתם כיצד ערך זה  
מתבטא בהלכות. למשל: נתינה בסתר כדי לא לבייש או 
של  למצב  להגיע  יצטרך  שלא  לתמוך  כדי  הלוואה 

הזדקקות ובושה. 
למעשה טוען שמואל, הדיון העיסוק הישיר בערך הוא 
כולו  השיעור  לאורך  מחלחל  הערך  אך  שעה,  כרבע 
ומתבטא בפרטים. כל פרטי ההלכה אינם פירורי מידע 

אלא מתקשרים לרעיון מרכזי.

נקודות לדיון:

- מה דעתכם על זווית הראייה שמציע שמואל?

- כמה זמן לדעתכם יש להקדיש לערך כאשר הוא המיקוד 
המרכזי של השיעור? הסבירו.

- באילו שלבים בשיעור הייתם משלבים את הערך?

- מה ההבדל בין חינוך לערכים בשיעור חינוך לבין חינוך 
לערכים בשיעור הלכה? (התייחסו לבחירת הערך, לעומק 
הפעילויות  שאר  בין  לו  שמקדישים  ולזמן  העיבוד 

בשיעור).

משלבים ערכים בשיעור

10
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לניתוח מקרים - המשך
ערכת מד״ל

טיפים
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5
את  התלמידים  יבחרו  שמתוכן  תשובות  כמה  נציע   -

התשובה הנכונה:
לדוגמה: 

מותר לטלטל כיוון שלא מוציאים מרשות היחיד לרשות 
הרבים.

מותר להעביר את הסידור מאחד לשני וכל אחד יטלטל 
פחות מארבע אמות.

צריך להניח את הסידורים במקום סתר ברחוב ולקחתם 
במוצאי שבת.

נשתף את התלמידים בחיבור מקרה:
- נציע לתלמידים גדר הלכתית והם יחברו לפיה שאלה 

(למשל, חברו מקרה הקשור לזמן, למקום וכדומה).

- נציע דמויות ורקע ונבקש מהתלמידים לחבר שאלה.
מהתלמידים  ונבקש  המקרה  של  תחילתו  את  נספר 

לכתוב את סופו.
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ערכת מד״ל

דוד: ראוי לחנך לערכים. בפרט בשיעור הלכה שבו חשוב 
הנלמד  את  ליישם  ורצון  חשק  בתלמידים  לעורר  לנו 
בחייהם. כיצד נשלב בין המוקד המרכזי – הערך - לבין 

שאר מוקדי הלימוד בשיעור?   
*

כי  שמואל לימד את הדרגות בנתינת צדקה. הוא הסיק 
תוך  צדקה  נתינת  הוא:  אלה  להלכות  הקשור  הערך 
נתינה  על  סיפור  סיפר  הוא  הזולת.  ברגשות  התחשבות 
בפנים זעומות ודן בערך (כעשר דקות), אחר כך הפנה 
את התלמידים להלכות צדקה וברר איתם כיצד ערך זה  
מתבטא בהלכות. למשל: נתינה בסתר כדי לא לבייש או 
של  למצב  להגיע  יצטרך  שלא  לתמוך  כדי  הלוואה 

הזדקקות ובושה. 
למעשה טוען שמואל, הדיון העיסוק הישיר בערך הוא 
כולו  השיעור  לאורך  מחלחל  הערך  אך  שעה,  כרבע 
ומתבטא בפרטים. כל פרטי ההלכה אינם פירורי מידע 

אלא מתקשרים לרעיון מרכזי.

נקודות לדיון:

- מה דעתכם על זווית הראייה שמציע שמואל?

- כמה זמן לדעתכם יש להקדיש לערך כאשר הוא המיקוד 
המרכזי של השיעור? הסבירו.

- באילו שלבים בשיעור הייתם משלבים את הערך?

- מה ההבדל בין חינוך לערכים בשיעור חינוך לבין חינוך 
לערכים בשיעור הלכה? (התייחסו לבחירת הערך, לעומק 
הפעילויות  שאר  בין  לו  שמקדישים  ולזמן  העיבוד 

בשיעור).

משלבים ערכים בשיעור

10
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ערכת מד״ל

המחשה והדגמה

14

5
דגול.  מחנך  היה  זילברשטרום  מרדכי  אהרן  הרב 
מלחמה  פליטי  ילדים  בחינוך  עבודתו  בתקופת 
בשבת,  בגדים  ליבון  הלכות  לימד  כאשר   בצרפת, 
עם  יצא  אלא  התכנים  בלימוד  הסתפק  לא  הוא 
על  איתם  התיישב  הטיול  במהלך  לטיול.  תלמידיו 
את  לנער  והחלו  מאובקים  היו  וכשכולם  הארץ 
הבגדים מהלכלוך שדבק בהם, הוא פנה ואמר להם: 

'הנה זה ליבון ופעולה זו אסורה בשבת'.

נקודות לדיון:

השתמש  משמעותית  למידה  של  עקרונות  באילו   -
הרב זילברשטרום?

- מדוע לא הסתפק בלימוד ההלכה?

- הביאו דוגמאות נוספות שאותן תוכלו ליישם.



ב“ה

 
 

 

”

ערכת מד״ל

דוד: ראוי לחנך לערכים. בפרט בשיעור הלכה שבו חשוב 
הנלמד  את  ליישם  ורצון  חשק  בתלמידים  לעורר  לנו 
בחייהם. כיצד נשלב בין המוקד המרכזי – הערך - לבין 

שאר מוקדי הלימוד בשיעור?   
*

כי  שמואל לימד את הדרגות בנתינת צדקה. הוא הסיק 
תוך  צדקה  נתינת  הוא:  אלה  להלכות  הקשור  הערך 
נתינה  על  סיפור  סיפר  הוא  הזולת.  ברגשות  התחשבות 
בפנים זעומות ודן בערך (כעשר דקות), אחר כך הפנה 
את התלמידים להלכות צדקה וברר איתם כיצד ערך זה  
מתבטא בהלכות. למשל: נתינה בסתר כדי לא לבייש או 
של  למצב  להגיע  יצטרך  שלא  לתמוך  כדי  הלוואה 

הזדקקות ובושה. 
למעשה טוען שמואל, הדיון העיסוק הישיר בערך הוא 
כולו  השיעור  לאורך  מחלחל  הערך  אך  שעה,  כרבע 
ומתבטא בפרטים. כל פרטי ההלכה אינם פירורי מידע 

אלא מתקשרים לרעיון מרכזי.

נקודות לדיון:

- מה דעתכם על זווית הראייה שמציע שמואל?

- כמה זמן לדעתכם יש להקדיש לערך כאשר הוא המיקוד 
המרכזי של השיעור? הסבירו.

- באילו שלבים בשיעור הייתם משלבים את הערך?

- מה ההבדל בין חינוך לערכים בשיעור חינוך לבין חינוך 
לערכים בשיעור הלכה? (התייחסו לבחירת הערך, לעומק 
הפעילויות  שאר  בין  לו  שמקדישים  ולזמן  העיבוד 

בשיעור).

משלבים ערכים בשיעור
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ערכת מד״ל

נעצור ונסכם

15
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וציות הוא עשייה מתוך  - חינוך הוא עשייה מרצון 

קבלת עול.  

את  לקיים  להורות  לנשמע:  נעשה  להקדים  יש   -
ההלכה מתוך קבלת עול אך לאחר קיומה חשוב לחנך 

ולטעת בילד את האהבה וההזדהות עם מעשיו.

- יש להראות דוגמה אישית של יישום ההלכה מתוך 
שמחה והזדהות.

- בדורנו נפתח הצינור של חינוך לאהבת ה' ויראתו 
תלוי  הכול  פרס.  לקבל  מנת  על  ולא  הזדהות  מתוך 

במחנך.

למידה  של  בצירים  עוברות  להפנמה  הדרכים   -
משמעותית: ערך, מעורבות ורלוונטיות.

נפענח  נתון:  במקרה  ההלכה  את  ליישם  נלמד   -
ההלכה,  את  לקיים  ובאתגר  בקושי  נדון  נתונים, 
נקשר לגדר הלכה, נתאים לכותרת משנה, נאתר את 

הסעיף וההלכה ונצטט את המילים המתאימות.

גדר  נציע  מקרה:  בחיבור  התלמידים  את  נשתף   -
הלכתית שעליה יבנו מקרה, נציע רק סיפור מקרה, 

או נציע לכתוב סוף למקרה. 

ההלכה  פרטי  של  והדגמה  המחשה  נבצע   -
בסיטואציה טבעית.



ב“ה

 
 

 

”

ערכת מד״ל

דוד: ראוי לחנך לערכים. בפרט בשיעור הלכה שבו חשוב 
הנלמד  את  ליישם  ורצון  חשק  בתלמידים  לעורר  לנו 
בחייהם. כיצד נשלב בין המוקד המרכזי – הערך - לבין 

שאר מוקדי הלימוד בשיעור?   
*

כי  שמואל לימד את הדרגות בנתינת צדקה. הוא הסיק 
תוך  צדקה  נתינת  הוא:  אלה  להלכות  הקשור  הערך 
נתינה  על  סיפור  סיפר  הוא  הזולת.  ברגשות  התחשבות 
בפנים זעומות ודן בערך (כעשר דקות), אחר כך הפנה 
את התלמידים להלכות צדקה וברר איתם כיצד ערך זה  
מתבטא בהלכות. למשל: נתינה בסתר כדי לא לבייש או 
של  למצב  להגיע  יצטרך  שלא  לתמוך  כדי  הלוואה 

הזדקקות ובושה. 
למעשה טוען שמואל, הדיון העיסוק הישיר בערך הוא 
כולו  השיעור  לאורך  מחלחל  הערך  אך  שעה,  כרבע 
ומתבטא בפרטים. כל פרטי ההלכה אינם פירורי מידע 

אלא מתקשרים לרעיון מרכזי.

נקודות לדיון:

- מה דעתכם על זווית הראייה שמציע שמואל?

- כמה זמן לדעתכם יש להקדיש לערך כאשר הוא המיקוד 
המרכזי של השיעור? הסבירו.

- באילו שלבים בשיעור הייתם משלבים את הערך?

- מה ההבדל בין חינוך לערכים בשיעור חינוך לבין חינוך 
לערכים בשיעור הלכה? (התייחסו לבחירת הערך, לעומק 
הפעילויות  שאר  בין  לו  שמקדישים  ולזמן  העיבוד 

בשיעור).

משלבים ערכים בשיעור

10
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צידה לדרך...

16

5

הארץ  מטמון...בתחתיות  אדם  שמחפש  "כדרך   
שחופר אחריו ביגיעה עצומה כך צריך לחפור ביגיעה 
עצומה לגלות אוצר של יראת שמים הצפון ומוסתר 

בבינת הלב של כל אדם מישראל". 
(תניא פרק מ"ב)

*
הוא  רוצה  שאם  להבנה,  התלמיד  את  לחנך  יש 
לו  יש   – בגשמיות  אפילו  או  ברוחניות,  הצלחה 

"צינור" אחד ויחידי: להתקשר עם הקב"ה,
צעד  כל  על  כאשר   – הקב"ה  עם  מתקשרים  וכיצד 
או  ערוך  בשולחן  כתוב  מה  עצמו:  את  ישאל  ושעל 
עלי  האם  להתנהג,  עלי  כיצד  ערוך,  שולחן  קיצור 

לעשות באופן כך או באופן כך.
(יו"ד שבט תשט"ו  תורת מנחם חלק י"ג, עמ' 239)


