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 מבוא
 

 הרציונאל
 

ספר התניא נותן לנו כלים בבניית פרויקט זה יצאתי מתוך נקודת ההנחה כי 

למילוי תפקידנו בעולם. אחד הדברים שנחוצים על מנת למלא תפקיד זה הוא 

הכרת 'סביבת העבודה'. החסידות מראה לנו מבט פנימי על כל דבר, וכך גם בנושא 

-זה, סביבת העבודה, קרי, העולם וכל אשר בו, מוגדרת לנו מנקודת מבט חסידית

 פנימית, המשקפת את מהותה.

 

בספר התניא, מבוצעת אבחנה בין שני צדדים הקיימים: צד הקדושה, כלומר, כל 

מה שבטל לקב"ה, וצד הקליפה, הצד האחר, הכולל את כל מה שלא בטל לגבי 

הקב"ה. צד הקליפה מחולק אף הוא לשלוש קליפות הטמאות, שכוללות דברים 

ת העבודה שלנו טמאים שבהם אין לנו יכולת להתעסק, כלומר, הם קיימים בסביב

אך לא מהווים 'חומרי גלם' לעבודה, ולקליפת נוגה, שבה נכללים כל הדברים שהם 

 אמנם לא קדושה, ושייכים לקליפה, אך ניתן להעלותם לקדושה.

 

אבחנה זו חשובה לגיבוש השקפה נכונה על פי החסידות, ומהווה אבן דרך להבנה 

נוסף, חשוב להכיר בכח שניתן לנו ב בין 'טוב' ל'רע' המתבלבלים להם רבות בחיינו.

לקדש את העולם, להעבירו לצד הקדושה ובכך לקרב את הגאולה, שהיא המטרה 

העיקרית של חיינו. מטרות אלו גיבשו את שיקול דעתי בגיבוש הפרוייקט. 

בפרוייקט העדפתי לא להתמקד כל כך בשלוש קליפות הטמאות ובנזק שהן 

ובמה שהן כוללות, ולהשוותן לקליפת גורמות לאדם, אלא להתמקד בהגדרתן 

נוגה. כמו כן, לא נכנסתי לנושא של ה'שדין נוכראין' ו'שדין יהודאין' המגדיר את 

סוגי היצר הרע הקיימים בנו, כיוון שחששתי שריבוי המושגים עשוי לבלבל את 

 התלמידות.

 

 ח' בתניא )ומעט מפרק א'(.-בפרויקט התבססתי על פרקים ו'
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 יפוי מבנה הפרויקטמ
 

כנגד מעשה 
 אבשלום

כנגד מעשה 
 שמעי

 מבנה הפרויקט

 כוללת את:

העלאה של קליפת נוגה לקדושה היא 
גם בירור של הטוב שבקליפת נוגה 

 מהרע שבה.

כאשר הטוב עולה, הרע מתבטל, וכך 
 קליפות הטמאות.מתבטלות שלוש 

להעלות לקדושה. תפקידנו הוא 
 שלימות הבירור תהי'ה בגאולה.

 צד הקדושה סטרא אחרא

 רע/סתמי טוב

, הגדרה: כל מה שבטל לה'
 בכח או בפועל.

 הגדרה: כל מה שאינו בטל לה'

מתחלק 
 ל:

שלוש קליפות 
 הטמאות

קליפת 
 נוגה

יכולה לעלות  קדושה
 ל:

 יכולה לרדת ל:

גופי ונפשות חסידי אומות העולם, הנפש 
ונפשות בע"ח הבהמית של היהודי, גופי 

כל טהורים, צומח המותר באכילה, ו
המעשים, הדיבורים והמחשבות שאינם 

 מכוונים לעבודת ה'.

מלאכים עליונים, הנפש האלוקית של 
כל המעשים, הדיבורים היהודי, 

והמחשבות המכוונים לעבודת ה', וכל 
מה ששייך מלכתחילה לקטגורית 

 קליפת נוגה ועלה לקדושה.

סתמי, מעורבת 
 מטוב ורע

 רע גמור

בירור של שלוש קליפות 
 הטמאות הוא רק על ידי דחייתן.

כוללות  כוללת את:
 את:

גופי ונפשות אומות העולם, גופי 
ונפשות בע"ח טמאים, צומח האסור 

כל המעשים, הדיבורים באכילה, ו
והמחשבות ששייכים לשס"ה מצוות 

 לא תעשה.
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 מטרות העל של היחידה הנבחרת
 

 מטרות אפקטיביות – מטרות בתחום האמונה והרגש

התנאים לקיום התפקיד שלנו  –התלמידה תפתח את המודעות לסביבת העבודה  .א

 בעולם.

 התלמידה תיישם ותקיים את התפקיד שלנו בעולם. .ב

 מטרות קוגניטיביות

כל מה שלא בטל לה', הצד  -התלמידה תגדיר את המושג 'סטרא אחרא'  .א

 האחר של הקדושה. 

 וסתמי.התלמידה תבחין בין טוב, רע  .ב

כל מה שמכסה על אור ה', שלוש  –התלמידה תגדיר את המושגים 'קליפה'  .ג

הדרגה הגבוהה  –הדרגה הנמוכה בקליפה, וקליפת נוגה  –קליפות הטמאות 

 יותר בקליפה.

 התלמידה תשווה בין שלוש קליפות הטמאות לקליפת נוגה. .ד

ברא  . ה'התלמידה תסיק שיש לנו את הכח להעלות לקדושה כל מה שה' ברא .ה

 את חומרי הגלם ואנחנו בונים מהם דירה לו יתברך.

התלמידה תכיר בכך שתפקידנו בעולם הוא לבנות דירה לה' יתברך בעולם  .ו

 התחתון.

 

 מטרות בתחום המיומנות

 התלמידה תיחשף ללשון התניא ותלמד להתמודד עמה. .א

 התלמידה תפתח מיומנות של השוואה בין מושגים שונים. .ב

 מושגים מעולם הידע שלה למושגים הנלמדים.התלמידה תשייך  .ג

 התלמידה תמיין על פי ההגדרות הנתונות מושגים מעולם הידע שלה. .ד
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 תיאור אוכלוסיית האימון
 

תלמידות  29הכיתה מונה  "אהלי יוסף יצחק" בקרית גת:' בית הספר וכיתה 

התלמידות ספוגות בערכים של אמונה ומושגים חסידיים, ואוכלוסייתה הטרוגנית. 

הכיתה תוססת וסוערת, ורוב הבנות נהנות ללמוד  .מבתים חב"דיים וחלקן הגדול

בכיתה  ולדעת דברים חדשים. בכיתה בולטת סקרנות רבה ורצון להבנה ולהעמקה.

נת ישנן בנות שהרגלי הלמידה שלהם טובים יותר, ויש גם בנות שנדרש מאמץ על מ

להפנות את הקשב שלהן ללמידה. מבחינת רמה קוגניטיבית יש טווח רחב של רמות 

 לימודיות, מלקויות למידה ועד למצטיינות.

 

 

 

 יחידה א'

 תוכן עיוני
 

 הקדמה

מהותו של האדם, הנפשות שפועלות בו בפרקים הראשונים בתניא, מסביר האדמו"ר הזקן את 

צדיק, רשע או בינוני, ומוסבר  –מוגדרת דרגתו של האדם והסביבה בה הוא נדרש לפעול. בפרק א' 

ה' מוסברים -במידותיה של הנפש הבהמית. בפרקים ב'שיש ליהודי שתי נפשות, תוך הרחבה 

ולבושיה, ובפרק ו', מציג האדמו"ר הזקן את הצד  שורשה ומהותה של הנפש האלוקית, כוחותיה

נושא זה בפרקים , צד הקליפה. האדמו"ר הזקן מבאר הקיים מול הקדושה, מול הנפש האלוקית

  ביחידה זו נתמקד בפרק ו'. ח', ובפרק ט' מוצגת המלחמה בין הצדדים, בין הנפשות.-ו'

 

 נושא היחידהשאלות מכוונות ל

 ?כיצד מוגדרים על פי התניא הטוב והרע בעולםא. 

 מהי קדושה?ב. 

 ?ולהבדיל, מהי סטרא אחרא וקליפה .ג

 

 זהזה לעומת 
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בפרקים הקודמים הוסבר בתניא, שהנפש האלוקית כוללת עשרה כוחות של שכל ורגש, 

בפרק ו' מציג האדמו"ר הזקן את המתבטאים בשלושה לבושים, שהם מחשבה, דיבור ומעשה. 

הצד הנגדי, את ה'לעומת זה' מול הקדושה, שהיא הסטרא אחרא, ומסביר שגם לה יש עשרה 

בשלושה לבושים של מחשבה דיבור ומעשה. ההבדל הוא, שהם  , המתבטאיםכוחות של שכל ורגש

חושב, מדבר או עושה דברים כאשר האדם משתמש בלבושי הקליפה, כלומר,  שייכים לקליפה.

 הוא מהווה בעצם לבוש לקליפה.המבטאים את עשרה הכוחות הטמאים של הקליפה, 

 

 מהי קליפה?

קליפה? מה קובע מה שייך לקליפה? אך מהם אותם מעשים, דיבורים ומחשבות השייכים ל

האדמו"ר הזקן עונה בהמשך הפרק, שמדובר בכל המעשים, הדיבורים והמחשבות "אשר לא לה' 

, כל מה שלא מכוון לעבודת ה', שייך המה ולרצונו ולעבודתו", כלומר, כל מה שלא שייך לה'

 לקליפה.

 –הוא ארמית מ תרגומהאחרא, מתוך תובנה זו, מגדיר רבינו מהי הסטרא אחרא, הקליפה. סטרא 

"צד אחר שאינו צד הקדושה". ישנו  –האדמו"ר הזקן מסביר שהסטרא אחרא היא הצד האחר. 

יש  את צד הקדושה, וכל מה שלא שייך לקדושה, משתייך אוטומטית לצד האחר, הצד שכנגד.

 ר והפנמה.הסב לציין, כי הגדרה זו חדשה לתלמידות, שאינן מגדירות כך טוב ורע, ותדרוש יתר

 

 מהי קדושה?

בהמשך, מגדיר האדמו"ר הזקן מהו צד הקדושה: "וצד הקדושה אינו אלא השראה והמשכה 

כלומר, כל דבר שהקב"ה יכול להתגלות בתוכו, לשכון בתוכו באופן גלוי, נקרא  מקדושתו יתברך".

בבית לדוגמא, בית המקדש מהווה משכן של הקב"ה, הקב"ה שורה, כלומר, מתגלה קדושה. 

אצל כל היכן עוד הקב"ה מתגלה?  המקדש בצורה גלויה, ולכן בית המקדש שייך לצד הקדושה.

בטל, הכוונה היא, שהוא לא חש מציאות וישות עצמאית הנפרדת מהבורא, אלא דבר שבטל כלפיו. 

 לקב"ה, וממלא את רצונו.חש את הקשר התמידי שלו 

 

 שתי דרגות בביטול

דיקים יכולים להיות בטלים לקב"ה, ולכן רק הם נקראים קדושים, לפי זה, רק קדושי עליון וצ

מה לגבי שאר היהודים? האדמו"ר הזקן מסביר שישנם שני אופנים בביטול זה. האופן הראשון ו

הוא ביטול בפועל. כלומר, שברגע זה הדבר בטל כלפי הקב"ה וממלא את רצונו. הדוגמא שמובאת 

היא המלאכים. המלאכים חשים תמיד את  הקב"ה, וממלאים את רצונו ללא בתניא לביטול זה 

באופן זה, כל יהודי האופן השני של הביטול הוא, ביטול בכח, כלומר, ביטול בפוטנציאל. שהיות. 

. לכן הוא נחשב קדוש, ושייך לצד בטל לקב"ה, שכן, כל יהודי יכול למסור את נפשו לקב"ה

 הקדושה.
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 חיותה מהות הקליפה ומקור

לאור ההבנה שקדושה היא דבר שבטל לקב"ה וכביכול 'נותן מקום' לקב"ה להתגלות דרכו, יובן 

טוב יותר מדוע הקליפה היא אכן קליפה, ומה כל כך בעייתי בה. הקליפה היא בעצם, כל דבר 

שאינו בטל לקב"ה, ומרגיש מציאות נפרדת הקיימת בזכות עצמה. דבר שמרגיש שהוא קיים 

ו, מכחיש בעצם את האמת, שלפיה כל דבר מתהווה בכל רגע על ידי הקב"ה ולא מסוגל בזכות עצמ

להיות קיים בלעדיו. לכן הקליפה נקראת קליפה, כי כמו שקליפה של פרי מכסה על הפרי, כך היא 

תובנה זו מגיעה אחרי מכסה על האמת, מכסה על האמת האלוקית שמהווה כל פרט בבריאה. 

 מדנו על אחדות ה' ומבוססת על המסקנות שהוסקו בשיעורים אלו.שיעורים קודמים בהם ל

מכיוון שהקליפה מסתירה על אמת זו, ומכחישה את הקשר הישיר שלה לקב"ה, היא לא כלי 

לקבל חיות מפנימיות קדושתו של הקב"ה. כלומר, הקב"ה לא משפיע לה חיות ושפע מרצון פנימי 

אדם שצריך לתת מזון לשונא שלו, הוא לא עושה זאת  שלו כביכול, אלא רק מחיצוניות רצונו, כמו

מרצון פנימי ולכן הוא משליך אליו את המזון מאחורי גבו. כך הקליפה מקבלת חיות שעוברת 

צמצום גדול מאוד כדי שיתקבל ניצוץ כזה שיוכל להיכנס לדבר שכל כך נפרד מה' ולהחיות גם 

לדעתי בשיעור לא אכנס  .וקי המחיה אותו, באופן שאותו דבר לא ירגיש שיש בו ניצוץ אלאותו

להסבר אודות האופן שבו הקליפה מקבלת את החיות, כי זהו דבר שדורש לפחות שיעור שלם בפני 

 עצמו.

 

 העולם כולו? –מהי סביבת העבודה 

"ולכן נקרא עולם הזה ומלואו עולם הקליפות וסטרא אחרא". כך כותב אדמו"ר הזקן בפרק ו'. 

לא מרגיש שחיותו היא מהקב"ה, הוא בעצם קליפה. הקב"ה הוריד לעולם רק כיוון שכל העולם 

שני דברים קדושים, היהודים והתורה. מעבר לכך, כל שאר העולם הוא קליפה. לכן מובן למה 

קיים בעולם חוסר צדק ורשע, פשיעה וכדומה, ולא עוד, אלא שפעמים רבות, דווקא האנשים הלא 

אחרים, כל זה מכיוון שהאור האלוקי מכוסה ולא נרגש בעולם, מוסריים הם אלה שגוברים על ה

  והעולם מרגיש ישות נפרדת ועצמאית.

אמנם הקליפה מסתירה על אור ה', אך יש בה שתי דרגות. הדרגה הנמוכה יותר היא שלוש קליפות 

הטמאות שהן רע ממש, ומולן קליפת נוגה שניתן להעלותה לקדושה. ההבדל בין שני סוגים אלו 

 חודד ביחידה הבאה.מ
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שלבי 
 השיעור

 מטרותשק"ד  פירוט

 פתיחה

המחזה על ידי תלמידות של אירוע קבלה לעבודה במפעל לליטוש 

בהמחזה העובדת החדשה נשארת במפעל בלי יהלומים בבורסה. 

הכוונה לגבי תפקידה. בעקבות ההמחזה מתקיים דיון במליאה, 

   מה צריכה העובדת החדשה לדעת כדי להתקבל לעבודה?

העולם. כדי  –לאחר מכן נערכת הקבלה אלינו, אנחנו כאן במפעל 

למלא את תפקידנו עלינו לדעת מהו, מהי סביבת העבודה שלנו 

 ומהם החומרים בהם אנו משתמשים לעבודה זו.

ההמחזה על ידי הבנות מעוררת 

תחושת שותפות ומעורבות בשיעור, 

 ומעוררת ענין והקשבה בכיתה.

  התלמידה תכיר בחשיבות

עבודת  –תפקידנו בעולם 

 ליטוש.

  התלמידה תכיר בחשיבות של

הלמידה אודות סביבת העבודה 

שלנו בעולם, שהיא למעשה 

הכרחית כדי לבצע את תפקידנו 

 על הצד הטוב ביותר.

 היגד מקשר
אנחנו הקב"ה ברא את העולם, נתן לנו את חומרי הגלם, ומהם 

 צריכים לבנות לו דירה, לגלות את האלוקות בעולם.
  נתינת רצף ומשמעות למהלך השיעור.

דף עבודה – 

 חלק ראשון

משחקים בזוגות שני סבבים של המשחק  –משחק בדף העבודה 

'חי צומח דומם', ולאחר מכן התלמידות נדרשות למיין את 

 תוצאות המשחק בטבלה של 'טוב', 'רע', ו'סתמי' באופן עצמאי.

המשחק מחבר את ההגדרות 

המופשטות של טוב ורע ועולמן של 

 התלמידות, ומעורר עניין והנאה.

  התלמידה תנסה להגדיר

ב' ו'רע' על ידי לעצמה מהם 'טו

 המיון.

מליאה - 

הקניה 

בשילוב 

קריאה מתוך 

 התניא

הבנות מציגות את המיון שלהם מול כל הכיתה, ומתעורר דיון, 

 מה קובע מהו טוב או רע?

הבנות מפסקות את הקטע מתוך התניא, ולאחר מכן קוראים 

כל מה שלא בטל לה', לא  –אותו יחד, ומסבירים את משמעותו 

הוא  –הוא סטרא אחרא, ומה ששייך ובטל לה'  –שייך לה' 

הוא טוב, וכאשר  –קדושה. כלומר, כאשר דבר מסוים בטל לה' 

 או שהוא רע, או שהוא סתמי, אך הוא שייך לקליפה. –לא 

הדיון יגרום למעורבות של הבנות 

 בתהליך הגדרת המושג.

  התלמידה תגדיר מהם טוב, רע

 וסתמי.

  התלמידה תגדיר מהו צד

 הקדושה.

  התלמידה תגדיר מהי הקליפה

 והסטרא אחרא.

  התלמידה תיחשף ללשון

 בס"ד        

 מדריך למורה 

 6 מערך שיעור

 צד הקדושה מול הסטרא אחרא. –ח'  –פרקים ו' . יחידת החומר: חיים תניאשיעור   וכתה 
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 רעיונות:

 הוא קדושה, גם בכח וגם בפועל.  –כל מה שבטל לה' 

 ההבחנה בין טוב לרע מוכתבת על פי רצון ה'. הכרה באמת מוחלטת ולא יחסית ומשתנה.

 מושגים:

 הצד האחר. כל מה שאינו שייך לקדושה, לה'. –מארמית  -סטרא אחרא

 כל מה שתואם את רצון ה'. – טוב

 כל מה שנוגד את רצון ה'. – רע

 דברים שניתן להשתמש בהם לרצון ה' או חלילה להיפך. – סתמי –קליפת נוגה 

השוואה לקליפה  –הגדרה של המושג קליפה באמצעות המצגת 

שמכסה על הפרי, כך הקליפה מכסה על האמת, שהאמת היא 

 לוקות.שהכל הוא א

 התניא.

חלק שני בדף 

 העבודה

להגדרות מיון מחודש בטבלה של 'טוב', 'רע' ו'סתמי' אך בהתאם 

 שנלמדו.

היישום יתרום להבנה מסודרת יותר 

 של הנלמד.

  התלמידה תיישם את ההגדרות

 שנלמדו.

 סיום
כתיבת משפט מפתח על 'מפתח' ניר, שיצטרף למחזיק מפתחות: 

 "אני מכירה את חומרי הגלם שלי לעבודה בעולם!"
 המשפט הקצר נקלט ונשמר.

  התלמידה תסכם את הנלמד

 בשיעור במשפט מפתח.
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 מכסה על האמת, הסטרא אחרא, מסתירה על מציאות ה' בעולם ועל כך שהכל הוא אלוקות. – קליפה

 קליפת נוגה אל צד הקדושה על ידי שימוש בהתאם לרצון ה'.העברה מ – העלאה לקדושה

 העלאה לקדושה של קליפת נוגה.גילוי מציאותו של ה' בעולם על ידי  – ת דירה לה'עשיי
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 מדריך לתלמיד
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.  

  

  

 תשובות -מדריך לתלמיד 

 פעמון פלפל פרה

 ארון אגס ארנב

 סבון סיגלית סוס

 פלפל פרה

 אגס ארנב

 סבון סיגלית סוס

 פעמון

 ארון

 פרה

 פלפל

 ארנב

 אגס

 סוס

 סיגלית

 סבון

 פרה ארון פעמון

 ארנב פלפל

 אגס

 סוס

 סיגלית

 סבון
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 יחידה ב'

 תוכן עיוני
 

 הקדמה

י גההבדל בין שני סו התוכן של פרק ו'. היא מרחיבה עליחידה זו מהווה למעשה המשך ישיר 

הקליפות, ומדגישה את מאפייניה של קליפת נוגה, ואת תפקידנו בהתעסקות עמה. למעשה, כאן 

נסגר הרעיון שהתחיל ביחידה הקודמת, שנפתחה בהצגת התפקיד שלנו בעולם והידע שנדרש לנו 

ר את קליפת לבר –כדי לבצע אותו בשלימות. ביחידה זו מובן בצורה ברורה יותר תפקידנו בעולם 

נוגה לבנות דירה דווקא בעולם התחתון והשפל על ידי העלאה של קליפת נוגה לקדושה וגילוי 

 האמת האלוקית המסתתרת בעולם.

 

 שתי דרגות בקליפות

כפי שהוזכר ביחידה הקודמת, ישנן שתי דרגות בקליפות. יש קליפה שמסתירה יותר על האור 

 זקאל.אלו מתוארות במעשה מרכבה שבספר יחהאלוקי, וקליפה שמסתירה פחות. דרגות 

 הדרגה הנמוכה בקליפות נקראת "שלוש קליפות הטמאות". הן רעות לגמרי, ואין בהן טוב כלל.

הניצוץ האלוקי שנמצא בתוכם הוא כה מצומצם שהוא כלל לא בא לידי ביטוי, ואין יכולת לגלותו 

ולהעלותו לקדושה. ליהודי אין יכולת להתעסק עם דברים השייכים לשלוש קליפות הטמאות אלא 

הוא מברר אותם על ידי דחיה ואי שימוש בלבד. הן נקראות בספר יחזקאל: "רוח סערה... ענן גדול 

אש מתלקחת...". הן כוללות בתוכן מאכלים אסורים מהצומח, חיות, בהמות ועופות לא טהורים, ו

ואנשי אומות העולם )מלבד חסידי אומות העולם, ששומרים את שבע מצוות בני נוח(. בנוסף, תחת 

'ממשלתן' נמצאים כל הדיבורים, המעשים והמחשבות שאסורים על פי התורה, ושייכים לשס"ה 

 תעשה. מצוות לא

הדרגה הגבוהה יותר בקליפות היא קליפת נוגה. בקליפת נוגה מעורבים טוב ורע, הניצוץ האלוקי 

ניתן לגילוי על ידי שימוש בקליפה זו לקדושה. תפקיד היהודי הוא להשתמש בדברים השייכים 

לקליפת נוגה לטוב ולקדושה, ובכך להפריד את הטוב מהרע ולהעלותו לצד הקדושה. מאידך, יש 

ליהודי גם יכולת להוריד אותה לשלוש קליפות הטמאות על ידי שימוש בה לתאוותו או לעשיית 

עבירה. במילים אחרות, לקליפת נוגה יש אפשרות לעלות לצד הקדושה, או לרדת לקליפת 

היא נקראת בספר יחזקאל "ונוגה לו סביב". היא כוללת  הטמאות, והיא נמצאת במין מצב ביניים.

דומם, את כל המאכלים מהצמח המותרים באכילה, את כל הבהמות, החיות בתוכה את כל ה

 . )כמו כן היא כוללת את חסידי אומות העולם(.והעופות הטהורים, ואת הנפש הבהמית של היהודי

 בנוסף, היא כוללת את כל המעשים, הדיבורים והמחשבות שאין בהם איסור, אך אין בהם קדושה.

 

  וש קליפות הטמאותהשוואה בין קליפת נוגה לשל
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 קליפת נוגה שלוש קליפות הטמאות 

"רוח סערה.. ענן גדול ואש  המקור בפסוק

 מתלקחת"

 "ונוגה לו סביב"

 שניה ראשונה, גרועה יותר דרגה

אי אפשר להשתמש בה,  יכולת התעסקות של היהודי

אפשר רק לדחות אותה וכך 

 היא מתבררת.

אפשר לבררה על ידי שימוש 

 בה.

הסטרא אחרא, אך יכולה  הסטרא אחרא לצדשייכת 

 לעלות לצד הקדושה.

מאכלות אסורות מהצומח,  כוללת בתוכה

חיות לא טהורות, אנשי 

אומות העולם, כל הדיבורים, 

המעשים והמחשבות 

 שאסורים על פי התורה.

כל הדומם, הצומח המותר 

באכילה, חיות טהורות, 

חסידי אומות העולם, הנפש 

, כל הבהמית של היהודי

המעשים, הדיבורים 

 והמחשבות שלא שייכים לה'.

 

 אופני התעסקות שונים עם קליפת נוגה, ותוצאותיהם

הקליפה עולה  –או כאמצעי לדבר של קדושה  יהודי משתמש בקליפת נוגה לשם מצווה .1

 לה' ועוברת לצד הקדושה.

ה. היא ּבָּ עַ ת  הקליפה לא יורדת ולא עולה, אך היא מ   –יהודי משתמש בקליפת נוגה סתם  .2

 נהיית יותר גסה ויותר נוכחת, ומסתירה יותר על הקדושה.

הקליפה יורדת לשלוש  –יהודי משתמש בקליפת נוגה לשם תאווה, ולא לשם שמיים  .3

 קליפות הטמאות.

הקליפה יורדת לשלוש קליפות  –יהודי משתמש בקליפת נוגה לשם עבירה על רצון ה'  .4

 .הטמאות

פחות באופנים השונים, ובאלה המדברים על שימוש לתאווה או שימוש במהלך השיעור, אתמקד 

שימוש  –אלא אדגיש את תפקידנו החיובי  שכן לדעתי הדבר לא תואם את רמת הכיתה, סתמי,

 והעלאה לקדושה.

 כיצד ניתן לתקן מצבים של ירידה לקליפות?

, ללימוד תורה וקיום כאשר יהודי משתמש בקליפת נוגה לתאווה, מיד כשהוא חוזר לעבוד את ה'

כאשר הוא השתמש בה לעשיית  מצוות, חיות זו עולה מהקליפות הטמאות ונכללת בקליפת נוגה.

גם על נושא זה לא אדבר בשיעור,  עבירה, עליו לחזור בתשובה ואז הקליפה תוכל לעלות לקדושה.

 מכיוון שמהלכו, כפי שהוסבר לעיל, מתמקד בצד החיובי ובתפקיד שלנו.

 

 הבירוריםעבודת 
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קליפת נוגה משמשת מעין ממוצע בין שלוש קליפות הטמאות לקליפת נוגה. כלומר, החיות של 

שלוש קליפות הטמאות עוברת מהקדושה דרך קליפת נוגה. אם קליפת נוגה לא הייתה קיימת, לא 

הייתה לשלוש קליפות הטמאות דרך לקבל חיות. כאשר יהודי משתמש בקליפת נוגה לקדושה, 

את הטוב שבה מהרע, לרע אין קיום והוא מתבטל, ואין מעבר ויניקה של חיות לשלוש ומפריד 

קליפות הטמאות. כאשר כל קליפת נוגה תתעלה לקדושה, יתבטלו הקליפות הטמאות. דבר זה 

זוהי עבודת הבירורים, שבה יקרה בגאולה, שבה תועבר רוח הטומאה מן הארץ, לא יהיה עוד רע. 

עבודת הבירורים זהו מושג יסודי בקליפת נוגה ומעלים אותו לקדושה. אנו בוררים את הטוב ש

 בחסידות ובפרט בשיחותיו של הרבי. לכן, כדאי להמחיש אותו ולהסביר אותו היטב.
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שלבי 
 השיעור

 מטרות שק"ד פירוט

 פתיחה
שבו ניתן להעלות לקדושה רק  –סרטון המתאר מפעל לייצור אלוקות 

   דברים השייכים לקליפת נוגה.

חביב ומשעשע,  הסרטון

ומסביר בבהירות את עניין 

 ההעלאה לקדושה.

  הקדמה לאבחנה בין שלוש קליפות

 הטמאות לקליפת נוגה.

  חיבור לשיעור קודם העוסק בקליפה

שבה בכלל, ולפתיחת השיעור הקודם 

 המחזנו מפעל שבו אנו עובדות.

 היגד מקשר

שיעור שעבר למדנו על שני הצדדים שקיימים בעולם, צד הקדושה,  

ולהבדיל, צד הקליפה. היום נעמיק יותר ונבין מהי הקליפה, ממה היא 

  מורכבת ומה היא כוללת.

 חיבור לשיעור קודם. 

הקניה 

בעזרת 

 מצגת

לקליפות, את הפסוק "וארא רוח סערה המורה מציגה את המקור בתורה 

 וענן גדול ואש מתלקחת ונוגה לו סביב".

נוגה  –המורה מחלקת את הפסוק במצגת לשני חלקים: רוח...מתלקחת, ו 

לו סביב, ומציגה את הכותרת של כל חלק פסוק: שלוש קליפות טמאות, 

 קליפת נוגה. –כפי שמובאים שלושה ביטויים, ונוגה 

 

 

את החלוקה המצגת ממחישה 

ומוסיפה עניין. הפסוק מדגיש 

 את הקדושה שבתניא.

  התלמידה תכיר את המקור בנביא

 לקליפות.

  התלמידה תמיין את הקליפה לשתי

דרגות: שלוש קליפות הטמאות מול 

 קליפת נוגה.

פעילות 

 מיון

על המצגת מוצגות שתי הקטגוריות הנ"ל: שלוש קליפות הטמאות מול 

קליפת נוגה, ובתחתית מוצגים דברים שונים. כל פעם תלמידה ניגשת 

וגוררת את אחד הדברים לאחת הקטגוריות, שלפי דעתה הוא שייך אליה. 

לדוגמא, התלמידה גוררת 'בעלי חיים שאינם טהורים' אל 'שלוש קליפות 

הפעילות דורשת חשיבה על 

ההגדרות של שתי הדרגות 

בקליפה, מעוררת עניין 

 ומעורבות של התלמידות.

  התלמידה תנסה להגדיר את הדרגות

השונות בקליפה באמצעות ההבנה מה 

 כוללת כל אחת מהן.

  התלמידה תמיין את הדברים שהיא

 בס"ד        

 מדריך למורה 

 3 מערך שיעור

 שלוש קליפות הטמאות מול קליפת נוגה, ותפקידנו בבירור העולםנושא:  ח'-פרקים ו'. יחידת החומר: חיים תניאשיעור  וכתה 
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מכירה על פי ההגדרות של שלוש  לך הגרירה דנים ומסיקים מסקנות.הטמאות'. במה

 קליפות הטמאות וקליפת נוגה.

המשך 

 הקניה

המורה מסבירה שלשלושת הקליפות הטמאות אין עליה לעולם, רק 

בביאת המשיח, ואלו הם כל הדברים האסורים, ואילו קליפת נוגה עלולה 

לרדת ולהפוך לשלוש קליפות הטמאות, אך יכולה גם לעלות לקדושה! 

 אימים.המורה מציגה זאת בעזרת תרשים ואייקונים מת

 

  התלמידה תכיר בתהליך שעוברת

קליפת נוגה, ובכך שהוא תלוי בה, 

 בשימוש שלה.

פעילות 

  בירור

על השולחן מונחות שתי צלחות מלאות בפתקים, בהם כתובים דיבורים 

או מחשבות השייכים או לקליפת נוגה או לשלוש קליפות הטמאות. 

המורה קוראת לשתי בנות, מביאה לכל אחת אטב, ודורשת מהן להוציא 

אך ורק בעזרת האטב רק את הפתקים ששייכים לקליפת נוגה, בזמן 

 מנצחת. –יא כמה שיותר פתקים מוקצב. בת שמצליחה להוצ

המורה מסבירה, שהפעולה שראינו עכשיו היא בעצם ברירה, הבנות בררו 

את הטוב מתוך הרע. כך גם בקליפת נוגה, כפי שראינו, יש בה טוב ורע, 

עבודת הבירורים, מלשון לברור, להוציא את הטוב מהרע  –ומטרתינו היא 

 ולהעלותו לקדושה.

 –כאשר כל הטוב שבקליפת נוגה יעלה לקדושה כאשר עבודה זו תיגמר, 

  משיח יבוא.

המחשת המושג 'בירור' על ידי 

 התנסות, עירור עניין ומרץ.

  התלמידה תגדיר את המושג– 

 בירור, עבודת הבירורים.

  התלמידה תבחין בין דיבורים

ומחשבות השייכים לקליפת נוגה 

לבין דיבורים ומחשבות השייכים 

 לשלוש קליפות הטמאות.

  התלמידה תקשר בין עבודת

 הבירורים לבין בוא הגאולה.

 דף עבודה

בדף העבודה, על הבנות לסווג היגדים שונים כשייכים לשלוש הקליפות 

 הטמאות או לקליפת נוגה.  

בנוסף, בדף מובא יומן של ילדה, והתלמידה מתבקשת למצוא את 

המקומות בהם אותה ילדה 'נפגשה' עם קליפת נוגה, לסמן אותם, ולאחר 

מכן לכתוב לאותה ילדה מכתב ובו הצעות כיצד לברר את העולם 

 עוזר לשנן ולסכם את הנלמד.

יות לחיי יישום המסר, רלוונט

 התלמידות.

  התלמידה תשווה בין קליפת נוגה

לשלוש קליפות הטמאות ותחדד את 

 . , ואת המשותף להןההבדל ביניהן

  התלמידה תיישם את החומר הנלמד

 בחיי היומיום.
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 רעיונות: 

 

 אין לנו יכולת להתעסק עם שלוש קליפות הטמאות ולברר אותן, עלינו פשוט לדחות אותן ולא להשתמש בהן.

 חלילה מורידים אותה.יש לנו יכולת להתעסק עם קליפת נוגה ולבררה, ולכן עלינו לשים לב בכל הזדמנות, ולבדוק האם אנחנו מעלים אותה לקדושה, או 

 הגאולה תלויה בנו, בעבודת הבירורים שאנחנו עושים.

 

 מושגים:

 הדרגה הנמוכה של הסטרא אחרא, קליפות קשות שהן אסורות ורעות לגמרי. –שלוש קליפות הטמאות  -

 הדרגה השניה בסטרא אחרא, שמעורבת בטוב ורע. ניתן להעלותה לקדושה או להורידה לשלוש קליפות הטמאות. –קליפת נוגה   -

 עבודת הפרדת הטוב מהרע שבקליפת נוגה על ידי שימוש לקדושה. –עבודת הבירורים   -

 שימוש בקליפת נוגה לצורך קדושה. –העלאה לקדושה  -
 

           

  

 במפגשים האלו, )כי אותה ילדה נכשלה בכך(.

סיכום 

 השיעור

 

  כתיבה במפתח: "יש לי  את הכח להעלות את העולם לקדושה!"
תמצות השיעור למשפט מפתח 

 הילדה.שילווה את 
 .התלמידה תסכם את השיעור בקצרה 
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 מדריך לתלמיד
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 תשובות -מדריך לתלמיד
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כדאי לך לשנות כמה דברים בסדר היום. בבוקר כדאי לחשוב כמה כיף שקמתי לעוד יום של עבודת ה', או תודה לה' שהחזיר לי את 
הנשמה, גם כשמתלבשים, כדאי לזכור שאנחנו לא סתם מתלבשות, אלא מתלבשות כמו שה' רוצה, בצניעות. כדאי גם קצת פחות 

תו כדי שיהיה לנו כח לעבוד את ה'. גם כשמפטפטים עם חברות אפשר לנצל את זה לדבר להתרגש מהשוקו הטעים ולחשוב ששותים או
על דברים טובים ולחשוב על רעיונות למעשים טובים. גם בעט ובמחק אפשר לצייר או לכתוב דברים שקשורים לקדושה. ובטח שכשחברה 

 טוב. מתיישבת לידנו אפשר להעלות את כח הדיבור שלנו לקדושה ולומר לה בוקר 
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1שיעור מס'  –מראה לוח   
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 2שיעור מס'  –מראה לוח 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


