
                                                       'יאכיתה                                                                             
 מה הגבול שלי?

 קשר מחייב של אחריות| 

  

 

 ב"ה

 

 

 

 

 

 

 היחידה מטרות| 

<להכיר בכך ששאלות אמוניות היו גם 

 ובוטאו אפילו ע"י גדולי ישראל. בעבר,

<להבין שלמרות שאנו שואפים תמיד לטוב 

 ניתןלא את כל מעשי ה' –ו ולמושלם בעינינ

מפאת קטנותו )כאדם פשוט  להבין,

מזה  ועוד יותר המתיימר להבין מנתח,

"כגבוה שמים על הארץ...כן גבהו דרכי 

 מדרכיכם"(

 <לקבל פרופורציות נכונות על החיים:

כ"נקודה" בהיסטוריה של -הסבל-השואה

 העם היהודי.

כ"קו" אינסופי ייעודו של -הנצח-צ"מתו

 העם היהודי.

 )מיחידות הרבי לד"ר אברהם אורנשטיין(

להגדיר נכון כי השאלות האמוניות <

ם אינן מחכות לתשובה ששאלו הנביאי

)נברא לא יכול לקבל תשובות מספקות על 

מי שבראו!( אלא הן מבטאות זעקה וציפיה 

 לגאולה.

בחיי תוכן -לא ב"נקודה"<להתמקד ב"קו" ו

 צ וקדושה."ממלאים בתו

 

          

 4שיעור מס': 

  

                   

                                   
  

ה  קאלוהחקר  –יום השואה 

 תמצא?
 מבנה השיעור >>>>        

 

        דק' 8                                 /מליאההצגת הדילמה פתיחה :

   '    דק  10                                        מליאה יחידני, :1פעילות 

  דק'  10                                  ראות שונות זוויות :2פעילות 

 דק'  10                                / מליאה     הקראה :3פעילות 

    דק'  12                         / מליאה     מדברי הרבי :4פעילות 

   דק'  5                                      / מליאהסיכום ומשוב סיום:                       

 

     

 מהלך הפעילות<<<< 

   דק'      8                                                                       גירוי והצגת הדילמה :הפתיח| 

 

 בלונים מנופחים ועליהם הציטוטים כתובים בארטליין:המורה תולה על הלוח 

 "למה הרעת לעם הזה"?!)מ"ר אל ה', במצרים(

 "זו תורה וזו שכרה"?!)מ"ר על רבי עקיבא שנסרק בשרו(

 "מדוע דרך רשעים צלחה"?)ירמיה הנביא(

 וכם(ת בתכותבמורה מציירת על הלוח בלונים ו)לחילופין ה

המורה מציפה את השאלות שנשאלו ע"י נביאים בדרגות רוחניות גבוהות ומחברת 

לשאלות אישיות שמסתתרות בעומק לב כאו"א כששומעים על אסון ר"ל אצל 

 שלוחים/רבנים/עמך בנ"י.

כדאי לתת לבנות להגיב רגשית, ולהתחבר עם סיפורים אמיתיים כאלו להוספת פן 

 אישי לנושא.

 



                                                       'יאכיתה                                                                             
 מה הגבול שלי?

 קשר מחייב של אחריות| 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 | הגדרה דידקטית 

קטנות האדם וסבלו לעומת גודלו של 

 ונצחיות התומ"צ. בוראו,

. 

 

 | הרחבת ההגדרה הדידקטית

האדם לא מבין כל מה -קטנות האדם וסבלו

כפי שהמטופל לא מבין את  ו רואות,שעיני

 כל מה שמבין הרופא.

נמשל ע"י הרבי -השואה -גם הסבל

בהשוואה לנצחיות העם היהודי.                                                 ל"נקודה",

נמשלו  -גודלו של בוראו ונצחיות התומ"צ 

הצדדים  2ע"י הרבי לקו שניתן להאריכו ל

זהו                             באופן אינסופי.    

 העיקר בחיים ובזה עלינו להתמקד כעם!

 

 

  גוף השיעור| 

   דק'      10         / מליאה             עבודה יחידנית :1| פעילות 

 (1באופן יחידני במשימת הפתיח בדף העבודה)נספח הבנות עובדות 

המורה והבנות מגדירות את עיקרון ה"גשטאלט" מתחום האומנות: טבע העין להשלים את 

 החסר, באופן מושלם וסימטרי. 

 אנלוגיה לנפש: טבע האדם לחפוץ במושלם.

 במליאה:

 (.2)נספח  קריאה +הסבר הקטע הראשון שבמכתב הרבי לנערה

 :לדיון נק' עיקריות

<שאלות באמונה באות דווקא אצל אלו שמאמינים במציאות ה'.)אם אין אלוקים ח"ו אין 

 שאלות!(.

 <השאלות באות מתוך האמונה הכללית שה' טוב ומטיב, 

 ולכן יש שאלות לגבי מקרים ספציפיים בלבד.

                                                             <השאלות באות מתוך השאיפה האנושית לטוב, צדק, יושר, ומוסר.              

סיום יחידני של חלק ב' בדף העבודה לאור מכתב הרבי השוואה במליאה בין כמה סיומי 

 הסיטואציה מחיי היום יום, וחידוד עיקרון השאיפה אל הטוב והמושלם.

 דק'  10                                             נקודות ראות שונות :2פעילות |  

"סובל" מאנשי המקצוע סרטון אודות המתרחש בחדר ניתוח/ברית מילה בו נראה המטופל 

 (3המטפלים בו)נספח 

בעצם אך , בבשרו של תינוק נראה כאכזרי מראה של אדם מבוגר החותך לעיתים מסקנה:

הצופה מן הצד, שאינו בר הבנה בהבנתו ומקצועיותו של זה ובל. ,מטרתו להיטיב עם הס

 נרגש ונזעק נוכח העוול. ש"גורם את הסבל"

באותו רגע ודאי אינו מסוגל  יבין )אולי( כי היה זה לטובת הסובל. ר חודשים ושנים,רק לאח

 להבין מדוע על החלש לסבול כך.                                                                 

 מנקודה זו עולות השאלות. 

   דק'      10         / מליאה             הקראה משעשעת :4| פעילות 

ע מאוד ממבט יכולים להפתי יש הפתעות בחיים...דברים שנראים ברורים ממבט ראשון,

 שני.

 ועד כאן דיברנו על ההסתכלות של אדם על אדם.

 ומה באשר להסתכלות של אדם על אלוקיו?

 היכול הוא לצפות להבינו?!ולו באופן חלקי?

 

 'יאכיתה 

 מה הגבול שלי?

 



                                                       'יאכיתה                                                                             
 מה הגבול שלי?

 קשר מחייב של אחריות| 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 | הכנה ואביזרים

  כמס'  5-ו 2, 1להדפיס את נספחים

 בנות הכתה

  לדאוג לאמצעי הקרנה לסרטון

 3שבנספח 

  4,6להדפיס פעם אחת את נספח 

 )בלונים )לבחירה 

 

 נספחים:| 

 משימת עבודה יחידנית  .1

 מכתב מהרבי לנערה בנושא השואה .2

 מילה וידאו מברית .3

 הקראה .4

פגישה של ד"ר ורנשטיין עם  -כתבה  .5

 הרבי ושיחתם בנושא השואה 

 סיפור חסידי .6

 

 

   דק'      12         מליאה             :5| פעילות 

קריאה משותפת ע"י קרייניות מהבנות/ המורה את תיאור המרגש עד דמעות של ד"ר 

יחד עם סטודנטים  על ביקורו אצל אצל הרבי, (אברהם אורנשטיין )ניצול השואה

המשווה בין  משל מתחום הגאומטריה, שאלותיו אודות השואה,ותשובת הרבי:, נוספים

 (5קו אינסופי לנקודה קטנה )נספח 

בהסתכלות על עמ"י כעם נצח, בעל עבר ועתיד  <השואה הינה "נקודה" בזמן ובמרחב,

 עשירים ואין סופיים.

שניתן להארכה עד בלי  והניצוץ האלוקי הם כקו גיאומטרי, הנשמה <התורה והמצוות,

 גבול.

 <"מהו היחס המתמטי בין הקו ובין הנקודה?" "אפס!"

הנק' הינה אפסית ביחס ובהשוואה לתפקידו -כשם שא"א להשוות ביניהם, כך השואה

 הרוחני הנצחי של העם היהודי.

ה לא יכולה ולא אמורה למרות חוסר יכולתנו להכיל או להבין אות -כלומר: השואה 

 -לגדוע או להחליש את התקדמות העם היהודי במילוי תפקידיו הקדושים הנצחיים

 קיום מצוות, והפצת אור יהודי בעולם. לימוד תורה,

 | סיום

       דק'    5/ מליאה                                משוב | 

בדיוק כמו  כיצד ר' לוי"צ היה בוחר לנהל את העולם? (6הקראה )נספח -סיפור חסידי

 שה' מנהל אותו כיום!

 סגירת מעגל:

 .יאי האומה לא ציפו לתשובות על שאלתםנב חזרה לבלוני השאלות מתחילת השיעור:

שאלות אלו רק ביטאו זעקה רצון ושאיפה  בן אנוש קטן לא מסוגל להבין בורא אין סופי.

 הגלוי )זה שיתגלה לע"ל ,בב"א( לטוב המושלם,

 ה' ולדרוש את הגאולה:והורה לנו לזעוק ל אלו שאלות בסגנון "עד מתי?!" שזעק הרבי,

ולכן הננו יודעים כי לכל סבל יש סיבה  איננו מתיימרים להבין את דרכי ה',-מצד אחד

כאן תפוצץ המורה את הבלונים במחט או תמחקם . מועילה )כבניתוח/ברית מילה(

 מהלוח.

                                       לגאולה. -הננו שואפים לטוב ולמושלם-מצד שני
 בין ונאמר "אודך ה' כי אנפת בי"..בה נ

 או בבית... אם נותר זמן...

ינוך הרבי מכוונה להתמקד בח: (2מומלץ לקרוא את סיום מכתב הרבי לנערה)נספח 

שזהו העיקר ,מעבר לכל ההתפלספויות בשאלות  ,הנוער לחיי משמעות עם תומ"צ

 אמוניות ...

 

 כיתה יא'

 מה הגבול שלי?

 


