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לניתוב האנרגיה של הנשמה הם מילוי צרכיה; חיבור לה' ע"י: 

קיום תורה, מצוות, ועבודה לרכישת ערכים ומידות. 
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לעומת זאת אי מודעות ואי ניצול המשאבים מביאים לחוסר 
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יו"ל ע"י רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש באה"ק
אגף חינוך חברתי חסידי בשיתוף עם מכללת בית רבקה

יו"ר: הרב יוסף יצחק הכהן אהרונוב
מנהל כללי רשת אהלי יוסף יצחק: הרב אליהו קריצבסקי

מנהלת האגף לתכניות לימודים: חנה פלדמן
מנהלת אגף השתלמות מורים מכללת בית רבקה: דובה רסקין

ריכוז השתלמות מורים: עדי לחיאני
עריכה: אורה קפלון

כתיבת מסגרת התכנית והפריסה הספיראלית של הנושאים: 
אורה קפלון

חלוקת הנושאים ליחידות לימוד לפי הכיתות: 
עדי לחיאני, אורה קפלון

עריכת לשון והגהה של המסגרת: שלומית זמיר
צוות כתיבת המערכים לכתה ז: אסתר דרוק, שרה הלפרין, חיה 

ולס, מירי לוין,  אביטל לנג,  רחלי מעטוף 
שדרוג והתאמה דידקטית מהדורה 2 כתה ז: מושקי כהן

הגהה ועריכה לשונית של המערכים: עליגל קפלון  
הפקה: שולמית הכט
עיצוב: מושקי ריבקין
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שיעור 1

אני יהודי וחסיד - תפיסת העולם שלי 
  

ערכים הקשורים 
לנושא השנתי

ערכים הקשורים 
לנושא השנתי

כתה ז: אני מיוחדת - יש בי כוח!

שיעור 3

 - דף 1 - 

מתכוננים לביקור השר – 

מטרות הביקור  / דף תכנון

עליכן לסייע בתכנון של ביקור השר. דונו ביניכן בשאלות הבאות:

מהן  מטרות הביקור: 

לשם מה הוא מגיע?

האם אנחנו מעוניינות שיבוא? 

מה "נרוויח" מביקורו?   

מה אנחנו רוצות להציג בפניו? 

איך אנו יכולות לגרום לכך שהשר יתפעל מדברינו וירצה לעזור? 

איך נגרום לו לרצות לסייע לנו?  

כתבו כאן  את כל הנקודות שהעליתן והציגו אותן בפני הכתה.

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

נספח 1

התפילה נותנת לי כוחות

נספחים
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שיעור 1

אני יהודי וחסיד - תפיסת העולם שלי 
  

שיעור 1,2
ערכים הקשורים 

לנושא השנתי
ערכים הקשורים 

לנושא השנתי

כתה ז: אני מיוחדת - יש בי כוח!

דף  -2-

מתכוננים לביקור השר – ההכנות לביקור  / דף תכנון

עליכן לסייע בתכנון של ביקור השר. דונו ביניכן בנקודות  הבאות:

כיצד נתכונן לביקור? )ניקיון, סדר, הצגת העשיה בביה"ס )מה  ַנראה לו 
בבית הספר? איך נרשים אותו?  הצגת הצרכים שיש לנו בביה"ס( 

כתבו כאן  את כל הנקודות שהעליתן והציגו אותן בפני הכתה.

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

שיעור 3

נספח 1

התפילה נותנת לי כוחות

נספחים
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שיעור 1

אני יהודי וחסיד - תפיסת העולם שלי 
  

שיעור 1,2
ערכים הקשורים 

לנושא השנתי
ערכים הקשורים 

לנושא השנתי

כתה ז: אני מיוחדת - יש בי כוח!

דף -3-

מתכוננים לביקור השר – נאום קבלת הפנים  / דף תכנון

עליכן לסייע בתכנון של ביקור השר. דונו ביניכן בנקודות  הבאות:

נאום קבלת פנים - 

האם  יש צורך בנאום? מה ייכלל בו? מי יהיה הנואם?

כתבו כאן  את כל הנקודות שהעליתן והציגו אותן בפני הכתה.

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

שיעור 3

נספח 1

התפילה נותנת לי כוחות

נספחים
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שיעור 1

אני יהודי וחסיד - תפיסת העולם שלי 
  

שיעור 1,2
ערכים הקשורים 

לנושא השנתי
ערכים הקשורים 

לנושא השנתי

כתה ז: אני מיוחדת - יש בי כוח!

דף -4-

מתכוננים לביקור השר – קשיים צפויים  / דף תכנון

עליכן לסייע בתכנון של ביקור השר. דונו ביניכן בנקודות  הבאות:

מה הם הקשיים הנצפים: 

אלו קשיים יהיו בהכנות? 

אלו קשיים עלולים להיות בביקור?  

אלו קשיים עלולים להיות בהצגת הצרכים? 

כתבו כאן  את כל הנקודות שהעליתן והציגו אותן בפני הכתה.

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

שיעור 3

נספח 1

התפילה נותנת לי כוחות

נספחים
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שיעור 1

אני יהודי וחסיד - תפיסת העולם שלי 

שיעור 1,2
ערכים הקשורים 

לנושא השנתי
ערכים הקשורים 

לנושא השנתי

כתה ז: אני מיוחדת - יש בי כוח!

נספח 3 - ידיות תדלוק קטנות

שיעור 3 התפילה נותנת לי כוחות

נספחים
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שיעור 1

אני יהודי וחסיד - תפיסת העולם שלי 
  

שיעור 1,2
ערכים הקשורים 

לנושא השנתי
ערכים הקשורים 

לנושא השנתי

כתה ז: אני מיוחדת - יש בי כוח!

נספח 4 - ידיות תדלוק גדולות

שיעור 3 התפילה נותנת לי כוחות

נספחים

17



שיעור 1

אני יהודי וחסיד - תפיסת העולם שלי 
  

שיעור 1,2
ערכים הקשורים 

לנושא השנתי
ערכים הקשורים 

לנושא השנתי

כתה ז: אני מיוחדת - יש בי כוח!

 

 

 /אמרה מהיום יום - 1נספח /
  

 :ו חשון"כ 'היום יום'

בהכרה אמיתית בחסרונותיו עצמו ובמעלות , הדרך האמיתי הוא שצריכים לדעת מהות עצמו"

ולא לצאת ידי חובתו באנחות , לתקנם בעבודה בפועל –וכאשר יודעים את החסרונות , עצמו

  ".בלבד

  

  

 /"מתנות"רשימת  - 2נספח /
  

  :תכונות ומידות טובות

בעלת חוש , חברותית,  נאמנה, מסודרת, חייכנית, ביישנית, זריזה, מחושבת, דייקנית, אמיצה

, יראת שמים, צייתנית, שמחה בחלקה, שמחה, רגועה, רגישה, מתמידה, מקשיבה, הומור

, אופטימית, טובת לב, חרוצה, רחמנית, נדיבה, צקדנית, ענווה, צנועה, חסידית, רצינית, סובלנית

  .ורהמס, מפרגנת
  

  

 /משל מכונית המרוץ -3נספח /
  

היא איטית . הוא נסע איתה ולתדהמתו גילה כי היא איננה נוסעת מהר. אדם השקיע כסף רב וקנה מכונית מרוץ

אחד מעובדי החנות ביקש ממנו להתלוות אליו בנסיעה ויראה .  הוא פנה בכעס לחנות והתלונן כי רימו אותו. להחריד

ואז פנה , בעל המכונית התניע והעביר להילוך ראשון לאחר זמן מה העביר להילוך שני... רךוהם יצאו לד. מהי הבעיה

היא לא תוכל , ברור שהיא נוסעת לאט: "הנציג צחק ואמר לו!". היא נוסעת כל כך לאט, אתה רואה: "לנציג המכירות

שי ואחר כך לרביעי ויש גם עבור לשלי. הגעת רק להילוך השני! לממש את ביצועיה אם לא תשתמש בהילוכים שלה

 !הילוך חמישי

; )פעולות באברי גופו,חושים(יכולות לעשות דברים קיומיים  -כאדם יש לו הילוך ראשון ושני. הנמשל הוא היהודי

וההילוך החמישי הוא עוצמה אינסופית ; התחום הרגשי -ההילוך הרביעי ; יכולות חשיבה וכישורים -ההילוך השלישי 

  . אלו היכולות והעוצמות של הנשמה היהודית –' ניות מרוץמכו'שקיימת רק ב

  

  

 /אמרה מהיום יום - 4נספח /
  

  :אלול ' ב' היום יום'אימרה ב. היהודי הוא ארץ חפץ

, ת ויראתו ומידות טובות "שיש בהם כמה חפצים יקרים באהבת השי, "ארץ חפץ) "יב, במלאכי ג(בני ישראל נקראו 

אשר בכל חלקי האדמה נמצאים מעינות מים חיים , דבר ברור הוא. ואין דבר גילוי המידות הטובות תלוי אלא במעורר

  .ואם כן הלא הכל תלוי בהחופר וכוח סבלנותו ומתינותו , וההבדל הוא רק בקירוב וריחוק, 

כ איפוא "א, ומכריחם לעשות ולפעול כפי הפקודות שלו, כיון שהרצון הוא כוח עליון הגוזר ומפקד על כל הכוחותו

  .עיקר העבודה  הוא לעורר את הרצון לפעול ולעשות הן בעצמו הן בזולתו 

  

שיעור מספר  

4

נספח 1 -  שיר

 נפש השנית  
אז מה מיוחד כל כך ביהודי? מובן כי מדובר בשינוי פנימי ומהותי.

המורה מקריאה שיר )נספח 1(:

"כתובתי הקודמת, לפני המעבר לזו הדירה,

היתה במקום גבוה נורא.

גבוה גבוה, לא סתם,

כי אם מתחת לכסא נישא ורם.

אם תרצינה לשמוע עוד,

אספר לכם - גרתי ממש מתחת לכסא הכבוד…

אז איך היה המעבר?

האמת? קשה ומוזר.

דרך ארוכה, פערי אקלים,

במקום קדושה -  ניסיונות וטלטולים.

כשהגעתי למטה, נכנסתי לגוף,

ובו… ממש צפוף.

באותה דירה מתגוררת דיירת נוספת,

נפש בהמית.

וכמו ביחסי שכנות,

יש וויכוחים, אי הסכמות.

אבל אצלנו, עקב שוני של ממש,

יש ניגודי אינטרסים כל רגע מחדש.

ואני, אהמ… קשה לי להתגלגל,

עלי להסתגל,

לעולם הזה - החומרי, לגוף הגשמי,

לעומת משכני הקודם- הקדוש והשמיימי.

אך לכל זאת, 

לירידה החדה,

יש ייעוד שהוא לכן חידה.

נפרד כעת, בברכה,

שיהיה לי ולכן בהצלחה.

נספחים

שיעור 4שיעור 3 שלא עשני גוי

נספחים
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שיעור 1

אני יהודי וחסיד - תפיסת העולם שלי 
  

שיעור 1,2
ערכים הקשורים 

לנושא השנתי
ערכים הקשורים 

לנושא השנתי

כתה ז: אני מיוחדת - יש בי כוח!

נספח 2 - סיפור

שיעור 4שיעור 3

"באחת משיחותיו של הרבי מליובאוויץ' בשעת סדר ליל פסח, בעת אמירת ההגדה כשהגיע לפסקה "וחכמים אומרים ימי חייך 
העולם הזה", סיפר: רבי שמואל, סבו של רבי יוסף יצחק ראה פעם ששני ילדיו רבי שניאור זלמן ורבי שלום דב בער, משחקים 

בגן שעל יד חדרו ומתווכחים ביניהם. קרא להם ושאלם על מה הם מתווכחים, והתביישו להגיד. אחותם דבורה לאה שהיתה 
עמם, סיפרה שהוויכוח ביניהם נסב על דברי המלמד שלהם רבי שלום, שכתוב ב"ליקוטי תורה", שיש הבדל בין טבע המידות 

של ישראל לזה של גוי, להבדיל. 

רבי שלום דב בער, והוא אז ילד בן חמש, לא יכול להבין שיש הבדל כזה, ורבי שניאור זלמן אהרן, שהיה קשיש ממנו, ניסה 
להסביר לו אך דבריו לא התקבלו על ליבו של הילד.

קרא הרבי למשרת בן ציון ושאלו:

- אכלת היום?

- כן, השיב המשרת

- אכלת טוב? חזרו ושאלו.

- מה שייך טוב? השיב, ברוך ה', אני שבע.

- ולשם מה אכלת? שאל הרבי.

- כדי לחיות, השיב.

- ולשם מה אתה חי?

- כדי שאוכל להיות יהודי ולעשות את רצונו של ה' יתברך - השיב המשרת ונאנח.

אמר הרבי: "שלח לי את הערל איוואן )המשרת בחצר(".

כשבא איוואן, שאלו הרבי: "אכלת היום?"

- כן.  השיבו.

- אכלת טוב? 

- כן.  השיבו שוב.

- ולשם מה אתה אוכל?

- כדי לחיות.

- ולשם מה אתה חי?

- כדי שאוכל ללגום קצת יי"ש ולאכול קינוח.

אמר הרבי לבניו: הרי לכם ההבדל בין החיים הטבעיים של יהודי, לאלו של גוי, להבדיל. ואלה - הוסיף רבי יוסף יצחק - הם 
דברי ההגדה: "ימי חייך הימים, כל ימי חייך - להביא הלילות". להביא - מובנו "להכניס". להכניס חיים בימים ולהכניס חיים 

בלילות. וחכמים מוסיפים: "ימי חייך - העולם הזה", להכניס חיים בכל ענייני העולם הזה, כדי שיהיה עוה"ז של יהודי.

 
שלא עשני גוי
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שיעור 1

אני יהודי וחסיד - תפיסת העולם שלי 
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כתה ז: אני מיוחדת - יש בי כוח!

נספח 4 -  סיפורי גבורה יהודית בשואה

סיפור גבורה מס' 1

במחנה יאנובסקה לאחר שמשמרת הלילה חזרה מעבודתה בעיר, התאספו יהודים מוכים, שפצעיהם עדיין 
פתוחים, בצריף מספר 12, והאזינו לתפילת "כל נדרי" מפי הרב של בלאז'ובה )בלוז'וב(, רבי ישראל שפירא. 

למחרת בבוקר שלח אחד מ"זקני המחנה", יהודי לא דתי בשם שנייווייס, את הרב ואחדים מחסידיו לעבוד 
בבניין מוגן שבו יוכלו להתפלל, והטיל עליהם עבודה שניתן לעשותה בלי לעבור על אחד מל"ט אבות מלאכה. 

בצהריים נכנסו לבניין שומרי אס. אס. כשהם נושאים בידיהם מגשים שעליהם מאכלים שכמותם לא נראו 
במחנה מאז החלה המלחמה, וציוו על האסירים לאכול. שנייווייס התנגד: "ביום הזה אנו ממלאים אחרי פקודות 

הבאות ממקום רם ונישא, יותר מאשר הרייך השלישי", כך אמר והצביע כלפי מעלה, "ומקום זה מצווה עלינו 
לא לאכול ביום הכיפורים". הוא נורה ונהרג במקום. "באותו יום ביאנובסקה", אמר רבי ישראל שפירא, "הבנתי 

את דברי חז"ל, ש'אפילו פושעי ישראל מלאים מצוות כרימון'". 

סיפור גבורה מס' 2
סיפר האדמו"ר מבלוז'ב, הגאון רבי ישראל שפירא זצ"ל, לתלמידו ברוך זינגר ב-03.01.1975: במחנה ינובסקה 

נערכה סלקציה ביום הושענא רבה. השמועה כי נערכת סלקציה התפשטה במחנה במהירות, כאש בשדה 
קוצים. לפי השמועה, מיועדים למשלוח הילדים ממחוזות: דרוהוביץ', בוריסלוב, לבוב וסטניסלב. בתוך דממת 

המוות ששררה, שמעתי לפתע את קולה הנרגש של האישה שעמדה לצדי. אש מוזרה ומפחידה ריצדה 
באישוני עיניה, והיא ביקשה ממני סכין! אני סברתי לתומי, סיפר האדמו"ר, כי היא מבקשת לאבד את עצמה 

מתוך טירוף הנפש.

'בתי', לחשתי לה בהתרגשות, 'מדוע את ממהרת כל כך?! אמנם נגיע לשם בסופו של דבר, במוקדם או 
במאוחר, אך מדוע את עושה זאת בכוחות עצמך? אל לך, בתי! חלילה לך לעשות כדבר הנורא הזה'.

קצין אס.אס שהגיח בפתאומיות מבין הצריפים הבחין בשיחתנו. הוא בעט בי ושאל: מה אמרת לה כלב מזוהם 
שכמותך?

'היא בקשה סכין', עניתי, הסברתי לה כי הדבר אסור ע"פ ההלכה היהודית. 

האישה שעמדה לצדי הבחינה כי בחגורתו של הקצין יש סכין. היא פנתה אל הקצין וחזרה בתחינתה על 
בקשתה המוזרה מול פניו הנדהמות. כשהוא מבולבל מן המפגש, הוציא הלה את סכינו מנדנה ונתנה בידיה. 

ראוי לציין כי מעשה זה היה מנוגד לחלוטין לחוקי האס. אס הנוקשים. כשהסכין בידיה התכופפה האישה 
אל ערימת הסמרטוטים שנחה על האדמה שלמרגלותיה. הייתה זו הפעם הראשונה שהבחנתי בה – בתוך 

החבילה נח לו תינוק בן כמה יממות בלבד. ללא שהיות היא בירכה את ברכת המילה ומלה את בנה אל מול 
עינינו הנדהמות. לפני שהספיק הקצין להגיב, ניגבה האישה את הסכין בבגדיה מן הדם והחזירה אותה לידי 

הקצין. היא הרימה את בנה המיועד להישלח אל מותו הקרוב ונתנה אף אותו בידיו. כשהוא בוהה בה, היא 
נשאה את עיניה למעלה, אל שמי מרומים, ובזו הלשון אמרה: 'ריבונו של עולם, נתת לי ילד בריא, ואני מחזירה 

לך אותו ילד יהודי כשר!

"מאז", סח האדמו"ר לתלמידיו, "נוהג אני לספר סיפור זה בכל שמחת ברית שאליה אני מוזמן".

שיעור 5

 
 

 

/אמרות – 4נספח /  

 

  " המתיישב ושורה בכלי השכל האנושי, חסידות היא שכל אלוקי"
 א"עמוד כ' ץ ב"ר הריי"ק אדמו"אגה| 

----------------------------------------------- 

  

  חסידות פותחת שערי חכמה ובינה "
  ז כסליו"י, היום יום| ..." ה בהשגה שכלית"לידע את הקב

----------------------------------------------- 

  

  . הבנה בעמקות הדבר, חסידות תובעת בכל עניין ועניין הבנה פנימית"

  עמוד שלה' ליקוטי דיבורים ב|  "חסידות חושפת את העומק שבכל דבר

----------------------------------------------- 

  

  , היינו מה שאנשים קוראים חוסר פיקחות, שטות: אומר ט"הבעש"

היינו מה שאנשים  -חכמה . היא אצל חסידים עבירה מדאורייתא

  " נחשבת בעיני החסידים מצווה דאורייתא -קוראים פיקחות 

  ט"סימן קס הוספות לכתר שם טוב |

----------------------------------------------- 

  

  ,)משכיל ומבין בתורת החסידות(השכלה מענטש א : חסיד הוא"

בעל (א מידות טובות מענטש , )עוסק בעבודת התפילה(א דוואנער 

  ) שתקן(א שווייגער , )מרבה לצום(א פאסטער , )מידות טובות

  .29 ש עמוד"ספר השיחות ת |

 

"עשיו שונא ליעקב"
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סיפור גבורה מס' 3

מובא בספרו של מ. אליאב "אני מאמין": "...לפעמים היינו מתפללים בצריף הילדים במחנה. ידענו כל פעם 
מתי שבת, הצלחתי "לארגן" בשבילי סידור תפילה "סיני" קטן, שנשא עליו חותמת של סוחר עצים מהונגריה, 

שהביאו לאושוויץ, היו הרבה סידורים אצל הילדים, היו גם חומשים בפורמאט קטן, היה גם חצי זוג תפילין של 
יד שהיה כל היום בתנועה. הילדים היו מניחים אותו ומתפללים.

פעם החליפו בעד כיכר לחם ספר משניות והיו לומדים משניות. קבוצת ילדי בעלז למדו שיעורים כסידרם 
כמעט בכל יום.

היו הרבה ילדים ששמרו כשרות, מי שמכיר את התנאים שהיינו שרויים בהם – מבין שזה משהו יוצא מן הכלל. 
ילדים אלה לא אכלו שום דבר, לא מרק ולא כל אוכל אחר, אלא לחם ומרגרינה בלבד. היו ילדים רבים כאלה, 

ודווקא צעירים בני 13".

סיפור גבורה מס' 4

מיד לאחר שנכנסו הגרמנים לעיר אלכסנדר, התחילו במעשי הוללות של שריפות וחילול ספרי תורה 
ותשמישי קדושה. בסוף אלול ת"ש שרפו את בית הכנסת ואת בית המדרש. באותו יום שהציתו מקומות 

קדושים אלה, אספו מספר רב של ספרי תורה והוציאו אותם לשוק. שם הבעירו מדורה גדולה ושרפו את 
כולם.

בעצם ההילולה של שריפת הספרים עבר תושב אלכסנדר, מוטל הוכמן. קצין גרמני קרא לו וציווה עליו 
שיקרע ספר תורה אחד. היהודי סירב בכל תוקף לשמוע בקולו. הקצין ניסה להכריחו לכך, על ידי מכות, אבל 

ללא תוצאות - מוטל הוכמן בשלו.

נתמלא הקצין חימה והחל לגעור בו, שאם לא יקרע מיד את ספר התורה ירה יירה, ומוטל הוכמן מסרב. הקצין 
נתן פקודה לירות ביהודי.

שני חיילים הובילוהו והעמידוהו על יד קיר והכינו את רוביהם לירייה. מוטל הרים קולו וצעק: "שמע ישראל". 
באותו רגע עבר החרשתן הגרמני החשוב באלכסנדר, מכר טוב של הוכמן אף שהיה שונא ישראל, החל 

לבקש את הקצין, שהיה נוכח במקום, לחון אותו.

נתרחש נס ממש, והקצין הסכים לכך. הוא ציווה להכות את הוכמן מכות קשות והחיילים ביצעו את פקודתו. 
הוכמן עמד בניסיון ואת ספר התורה לא קרע.

 

שיעור 5

נספח 4 -  סיפורי גבורה יהודית בשואה

 
 

 

/אמרות – 4נספח /  

 

  " המתיישב ושורה בכלי השכל האנושי, חסידות היא שכל אלוקי"
 א"עמוד כ' ץ ב"ר הריי"ק אדמו"אגה| 

----------------------------------------------- 

  

  חסידות פותחת שערי חכמה ובינה "
  ז כסליו"י, היום יום| ..." ה בהשגה שכלית"לידע את הקב

----------------------------------------------- 

  

  . הבנה בעמקות הדבר, חסידות תובעת בכל עניין ועניין הבנה פנימית"

  עמוד שלה' ליקוטי דיבורים ב|  "חסידות חושפת את העומק שבכל דבר

----------------------------------------------- 

  

  , היינו מה שאנשים קוראים חוסר פיקחות, שטות: אומר ט"הבעש"

היינו מה שאנשים  -חכמה . היא אצל חסידים עבירה מדאורייתא

  " נחשבת בעיני החסידים מצווה דאורייתא -קוראים פיקחות 

  ט"סימן קס הוספות לכתר שם טוב |

----------------------------------------------- 

  

  ,)משכיל ומבין בתורת החסידות(השכלה מענטש א : חסיד הוא"

בעל (א מידות טובות מענטש , )עוסק בעבודת התפילה(א דוואנער 

  ) שתקן(א שווייגער , )מרבה לצום(א פאסטער , )מידות טובות

  .29 ש עמוד"ספר השיחות ת |
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שיעור 6
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 /מפת העולם - 1נספח /

 

 

  

נספח 1 -  כדור העולם

ארץ מיוחדת לעם מיוחד
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כתה ז: אני מיוחדת - יש בי כוח!

נספח 2 -  שאלון אישי

 

 

  /שאלון אישי – 2נספח /

  

 

    

  ה"ב

  שאלון אישי
  

  . תכונות שאת חושבת שיש לך אותן 4בחרי מתוך המאגר או מעצמך  .א

  . כתבי אותן בעמודה הראשונה בטבלה .ב

   :על כל תכונה כתבי .ג

  ? מדוע את חושבת כך

  ? מדוע? האם אנשים אומרים לך את זה

  .'כתבי כיצד אפשר לנצל את התכונה הזאת לעבודת ה .ד

  

בעלת חוש , חברותית, נאמנה, מסודרת, חייכנית, ביישנית, זריזה, מחושבת, דייקנית, אמיצה

, צייתנית, שמחה בחלקה, שמחה, רגועה, רגישה, מתמידה, מקשיבה, נראית טוב, הומור

, חרוצה, רחמנית, נדיבה, שקדנית, ענווה, צנועה, חסידית, רצינית, סובלנית, יראת שמים

, כשרונית, חושבת על אחרים, אוהבת ללמוד, זהירה, מסורה, מפרגנת, אופטימית, טובת לב

  .בעלת ידע רחב, משתפת, לוקחת בקלות, ייהנק, מרוצה, דנה לכף זכות, חכמה, וותרנית

  

  

  ?למה אני חושבת כך  התכונה שלי
כיצד אפשר לנצל את 
  '?התכונה הזאת לעבודת ה

      

      

      

      

  
  

שיעור 7 מהם הכוחות שה' נתן לי?
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אני מול עצמי - ערכים בהיבט אישי ובזיקה לבית היהודי

שיעור 8 כוחות ויכולותכוחות ויכולות

כתה ז: אני מיוחדת - יש בי כוח!

 

 

 /אמרה מהיום יום - 1נספח /
  

 :ו חשון"כ 'היום יום'

בהכרה אמיתית בחסרונותיו עצמו ובמעלות , הדרך האמיתי הוא שצריכים לדעת מהות עצמו"

ולא לצאת ידי חובתו באנחות , לתקנם בעבודה בפועל –וכאשר יודעים את החסרונות , עצמו

  ".בלבד

  

  

 /"מתנות"רשימת  - 2נספח /
  

  :תכונות ומידות טובות

בעלת חוש , חברותית,  נאמנה, מסודרת, חייכנית, ביישנית, זריזה, מחושבת, דייקנית, אמיצה

, יראת שמים, צייתנית, שמחה בחלקה, שמחה, רגועה, רגישה, מתמידה, מקשיבה, הומור

, אופטימית, טובת לב, חרוצה, רחמנית, נדיבה, צקדנית, ענווה, צנועה, חסידית, רצינית, סובלנית

  .ורהמס, מפרגנת
  

  

 /משל מכונית המרוץ -3נספח /
  

היא איטית . הוא נסע איתה ולתדהמתו גילה כי היא איננה נוסעת מהר. אדם השקיע כסף רב וקנה מכונית מרוץ

אחד מעובדי החנות ביקש ממנו להתלוות אליו בנסיעה ויראה .  הוא פנה בכעס לחנות והתלונן כי רימו אותו. להחריד

ואז פנה , בעל המכונית התניע והעביר להילוך ראשון לאחר זמן מה העביר להילוך שני... רךוהם יצאו לד. מהי הבעיה

היא לא תוכל , ברור שהיא נוסעת לאט: "הנציג צחק ואמר לו!". היא נוסעת כל כך לאט, אתה רואה: "לנציג המכירות

שי ואחר כך לרביעי ויש גם עבור לשלי. הגעת רק להילוך השני! לממש את ביצועיה אם לא תשתמש בהילוכים שלה

 !הילוך חמישי

; )פעולות באברי גופו,חושים(יכולות לעשות דברים קיומיים  -כאדם יש לו הילוך ראשון ושני. הנמשל הוא היהודי

וההילוך החמישי הוא עוצמה אינסופית ; התחום הרגשי -ההילוך הרביעי ; יכולות חשיבה וכישורים -ההילוך השלישי 

  . אלו היכולות והעוצמות של הנשמה היהודית –' ניות מרוץמכו'שקיימת רק ב

  

  

 /אמרה מהיום יום - 4נספח /
  

  :אלול ' ב' היום יום'אימרה ב. היהודי הוא ארץ חפץ

, ת ויראתו ומידות טובות "שיש בהם כמה חפצים יקרים באהבת השי, "ארץ חפץ) "יב, במלאכי ג(בני ישראל נקראו 

אשר בכל חלקי האדמה נמצאים מעינות מים חיים , דבר ברור הוא. ואין דבר גילוי המידות הטובות תלוי אלא במעורר

  .ואם כן הלא הכל תלוי בהחופר וכוח סבלנותו ומתינותו , וההבדל הוא רק בקירוב וריחוק, 

כ איפוא "א, ומכריחם לעשות ולפעול כפי הפקודות שלו, כיון שהרצון הוא כוח עליון הגוזר ומפקד על כל הכוחותו

  .עיקר העבודה  הוא לעורר את הרצון לפעול ולעשות הן בעצמו הן בזולתו 

  

שיעור מספר  

7

נספח 3 -  חלק פאזל

 

 

  /פאזל חלק – 3נספח /

 

  
  
  
  
  
  

 

  

  ,עם התכונות והכישרונות המיוחדים שלי

  ?במה אני יכולה לתרום לכיתה השנה
  

 לפרגן ולעזור לחברות, מבחינה חברתית  

     עזרה בארגון מסיבות  

       אחריות על סדר וניקיון 

       ח בכיתה "להפעיל גמ 

       לדאוג לבנות שמחסירות  

     לדאוג לקישוט כיתה  

   לאבזר את הכיתה  

 לארגן שיעור חסידות  

 אחר____________________  

________________________ 

במה אני יכולה לתרום לכיתה השנה,
עם התכונות והכישרונות המיוחדים שלי?

נספחים

שיעור 7

ֿב מבחינה חברתית, לפרגן ולעזור לחברות

ֿב עזרה בארגון מסיבות

ֿב אחריות על סדר ונקיון

ֿב להפעיל גמ"ח בכיתה

ֿב לדאוג לבנות שמחסירות

ֿב לדאוג לקישוט הכיתה

ֿב לאבזר את הכיתה

ֿב לארגן שיעור חסידות
אחר ______________

__________________

נספח 3 -  פאזל

מהם הכוחות שה' נתן לי?

נספחים
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שיעור 8 כוחות ויכולותכוחות ויכולות

כתה ז: אני מיוחדת - יש בי כוח!

נספח 2 -  שאלון לאיתור סגנון הלמידה
 
 

 

 /שאלון לאיתור סגנון הלמידה –  2נספח /
 

 סגנון למידה
  

 שאלון|  1שלב 
 .סמני ליד כל משפט את המספר המתאר אותך בצורה הטובה ביותר ביחס אליו

 לעולם לא -  1
 לעיתים רחוקות בלבד -  2
 לפעמים -  3
 לעיתים קרובות -  4
 תמיד -  5
 

 .ולא שאקרא אותו בעצמי ,אני מעדיפה שמישהו אחר יקרא את הטקסט באנגלית__ . 1
 .אני מבצעת משימות טוב יותר לאחר קבלת כללים ברורים__ . 2
 .מאשר שיעור בו המורה מעבירה את כל החומר בעצמה, אני מעדיפה דיונים בשיעור עם חברותי__. 3
 .אני זוכרת מילים בשפה זרה יותר טוב אם אראה אותן בסרטון או בתמונות__ . 4
 .כומים אך לאחר מכן לא מעיינת בהםאני כותבת סי__ . 5
עריכת ניסוי או השתתפות , טוב יותר מהקשבה לשיעור, אני לומדת מקריאה על נושא מסוים__ . 6

 .בדיון
 .שרבוט ציורים ואיורים שונים תוך כדי שמיעת חומר דווקא עוזר לי להתרכז יותר__ . 7
 .יאני זוכרת את החומר מצוין אם הסברתי אותו לחברות__ . 8
 .מאשר לקבל אותן בכתב, אני מעדיפה לקבל הנחיות בעל פה__ . 9

 .אני מעדיפה לימוד בקבוצה על פני לימוד יחידני__ . 10
 .אני מבינה אנשים טוב יותר אם אני מביטה בפניהם__. 11
 .כללים וחוקים ברורים עוזרים לי לבצע משימות__ . 12
 .הלמידהאני זקוקה להפסקות רבות בזמן __ . 13
 .אינני אוהבת שינויי תוכניות__ . 14
 .ומעדיפה אותם על טקסט ארוך, טבלאות, גרפים, אני מבינה בקלות מפות__ . 15
 .אני אוהבת להתחיל מיד לעשות, אין לי סבלנות להנחיות או הוראות, במבחן או בעבודת כיתה__ . 16
 .יותרשלשות או , בזוגות, אני מעדיפה משימות קבוצתיות__ . 17
 .אני אוהבת ללמוד מילים חדשות מהתחום או מושגים חדשים, לפני שאני נגשת לנושא חדש__ . 18
 .ו בעת הלימוד/קל לי לזכור מושג או מילה אם ראיתי אותה__ . 19
 .מאשר מידע שראיתי או קראתי, אני זוכרת טוב יותר מידע ששוחחתי עליו__ . 20
 .אם היא מבוססת על עובדות מדויקות, שונה ולא מקובלתאני מביעה את דעתי גם היא __ . 21
 .אני זוכרת טוב יותר טקסטים שמילותיהם מולבשות על מנגינה__ . 22
 .כשאני עובדת עם חברות אני לוקחת חלק פעיל__ . 23
 .אני שוכחת רעיונות או חומר אם לא כתבתי לעצמי מייד__ . 24
 .או כתבתי נקודות עיקריות, סיכמתיאני זוכרת היטב שיעורים גם אם לא __ . 25

שיעור 10 "יגעת ומצאת - תאמין"
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 חישוב תוצאות ואיתור סגנון הלמידה האישי|  2שלב 

י חיבור כל הספרות בכל "ולאחר מכן ערכי סיכום ע, כתבי ליד כל מספר היגד את הספרה שציינת לידו

 .עמודה

  ביקורתי

 

חברתי

 

  חזותי

  

  שמיעתי

 

לומד בעזרת חוש 

  המישוש

 

21.__ 
18. __ 
14.__ 
12. __ 

2.__ 

23.__ 
17. __ 
10.__ 
8. __ 
3.__ 

19.__ 
15. __ 
11.__ 
6. __ 
4.__ 

25.__ 
22. __ 
20.__ 
9. __ 
1.__ 

24.__ 
16. __ 
13.__ 
7. __ 
5.__ 

 :כ"סה :כ"סה :כ"סה :כ"סה :כ"סה

 
רצוי שתתאימי את . ברור כי סגנון לומד זה מועדף עלייך? באילו קטגוריות השגת את מירב הנקודות

 .3בהתאם להנחיות בשלב . סגנון למידתך לסגנון הלומד שלך
 

   

שיעור 10 "יגעת ומצאת - תאמין"
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 המלצות וטיפים לסגנונות הלמידה השונים - מעשה בפועל |  3שלב 

 

 ":חזותי"המלצות ללומד 

 .להתבונן היטב בצורה ובסדר של הדברים כפי שהם על הלוח ●

 .המילים החדשות/לדמיין את צורתם של המושגים ●

 .תחתון או הדגשהבקו , לסמן משפטים חשובים ●

 .ולהתבונן במבניות, לקרוא בעצמך טקסטים ●

 .לכתוב סיכומים או הערות במהלך השיעור ●

 

 ":שמיעתי"המלצות ללומד 

 .לספר על החומר למישהו אחר ●

 .לקרוא בקול את החומר בעת הלימוד העצמאי ●

 .לפני הניסוח בכתב, לנסח את התשובה בעל פה ●

 .ברורלשבת במקום בו ניתן לשמוע את המורה ב ●

 

 :בעזרת חוש המישוש") מששן("המלצות ללומד 

 .סיכומים, רישומים, הערות, לכתוב בזמן השיעור ●

 .להסתובב או לאכול מעט, לקחת הפסקות בזמן הלמידה ●

 .להתהלך בזמן שינון ●

 .אמצעים אחרים שיעזרו בלימוד/להכין כרטיסיות ●

 

 ":חברתי"המלצות ללומד 

 .לעבוד בקבוצה ●

 .י למידה עצמאית שקטהלהעדיף דיונים על פנ ●

 .כי אם עם חברים, לא ללמוד באמצעות תוכנות או מחשב ●

 .להציג לו שאלות ולענות תשובות, לחזור על החומר עם חבר ●

 

 ":ביקורתי"המלצות ללומד 

 .להעתיק את רוב הסיכומים מהלוח ●

 .וללמוד שלב אחר שלב, לארגן את החומר באופן ברור ●

 .ולקבוע מועד התחלה וסיוםלערוך תוכנית לימודים אישית  ●

י בניית משפטים "ולא לנסות לזכור ע, עזר במילון בעת קריאת טקסט עם מונחים חדשיםילה ●

 .או סיפורים מהדמיון

 .בקו תחתון או הדגשה, לסמן משפטים חשובים ●

 .ולהתבונן במבניות, לקרוא בעצמך טקסטים ●

 .לבחון גם את הפרטים ולא רק את הרעיונות המרכזיים ●

  !בהצלחה

שיעור 10 "יגעת ומצאת - תאמין"
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  /חידות גפרורים –  5נספח /
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.  

  

  יו חידות- החידות מתוך יו

 yoo.co.il/hidot/hida.php?id=32-http://www.yo  

   

.5

.6

שיעור 10 "יגעת ומצאת - תאמין"
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נספח 5 -  סיפור האפוטרופוס

שיעור 10

סיפור - "האפוטרופוס"

דוד היה בן להורים עשירים. הסיבה העיקרית לעושר זה היתה שגשוג עסקיו הרבים של אביו.

בגיל צעיר התייתם דוד במפתיע מאימו, וזמן קצר לאחר מכן, גם מאביו.

המנכ"ל שמינה אביו לניהול עסקיו עוד בהיותו בחיים, הסכים בחדוה להיות האפוטרופוס של דוד. הוא גם 
המשיך לנהל את העסקים הרבים, היות ודוד היה ילד רך בשנים.

האפוטרופוס סיפק לדוד כל מחסורו, והרבה מעבר לכך. הוא העניק לו אוכל טוב, עשיר, ממתקים רבים, 
משחקים ובגדים יפים.

אף כשגדל דוד והפך לנער ובחור, התעניין האפוטרופוס בכל צרכיו ומאוייו, וסיפק לו במהירות כל אשר 
חפץ.

דוד התבגר, הפך לאיש צעיר, ואט אט חסרון גדול החל לפעפע בו. הריקנות וחוסר הסיפוק החלו להציק 
מידי שעה. הוא חפץ ללמוד לעומק כדי לעשות משהו בעצמו. עד כה, הדרך להשיג כל דבר היתה פשוט 

לספר על הרצון שלו לאפוטרופוס, אולם כעת רצה להשיג דברים ע"י לימוד ועשיה, לתפעל עסק בעצמו, 
להתקדם, לשגשג, להצליח.

דוד פנה לאפוטרופוס וביקש ללמוד אט אט את עסקיו של אביו, שהוא כיורש, למעשה, הבעלים שלהם.

אולם אז, התחמק האפוטרופוס בטענות שונות. לראשונה, הוא לא סיפק לו רצון כלשהו מיידית.

דוד התחיל לעקוף, לתחקר ולשאול את העובדים, וכשהללו התחמקו, הוא פנה לעזרת עורך דין. זה 
האחרון הצטער לבשר לו, שבמשך השנים הרבות בהן "ישן", וקיבל הכל על כפית של כסף, הוא הורדם 

למעשה, והאפוטרופוס לשעבר ניצל אותן על מנת להעביר את בעלות העסקים אליו, ולנשל את דוד מכל 
חלק אפשרי...

"יגעת ומצאת - תאמין"
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שיעור 11

 

 

  /!נבחרת –הקראה  – 1נספח /

  

  

  . שם ישובים כל חברי הנהלת בית הספר. מנהלת בית הספר קוראת לך למשרדה

  :המנהלת מביטה בך ואומרת

אנחנו שלמים עם ו, חשבנו ושקלנו רבות
את האדם הראוי והנכון  .ההחלטה שלנו

   !לתפקיד
  

בעוד כמה חודשים תגיע לבית הספר משלחת מכובדת 

עתיד בית הספר תלוי בהצלחת הביקור של  .מאוד

ת הספר רושם יחשוב לנו שהם יקבלו על ב .המשלחת

ולכן בחרנו אותך לייצג את בית הספר  ,חיובי

יש  ,אותך מבין כל תלמידות בית הספר בחרנו .בפניהם
בך את כל הכישורים הנדרשים כדי לבצע את התפקיד 

 .ו משוכנעים שתבצעי אותו בכבוד ובהצלחהנואנח

  
   

נספח 1 -  הקראה - נבחרת!

הידור מצווה
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  /'אני וה: 3נספח /

  הוא עצום ואני אפס ועוד, אהבה, תן וקח:  ציורים סימבולים שמתארים מערכת יחסים

  
   

נספח 3 -  אני וה'
ציורים סימבולים שתארים מערכת יחסים: תן וקח, אהבה , הוא עצום ואני אפס ועוד

שיעור 11 הידור מצווה

נספחים
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שיעור 1

אני מול עצמי - ערכים בהיבט אישי ובזיקה לבית היהודי

שיעור 8 סדרי עדיפויותסדרי עדיפויות

כתה ז: אני מיוחדת - יש בי כוח!
 

 

  /מילות מפתח: 5נספח /

  

  חיבור  אהבה  יוקר
 מידת

  חסידות

  פנימיות  התלהבות  כיף
 גאוות
  יחידה

 ניצול  רצון
  כשרונות

  אמון
 הכרת
  הטוב

  עונג  התמסרות  קשר  זכות

  תאווה  צורך  תחביב  חשוב

 נפש
  בהמית

  גשמיות  הוכחה  חיצוניות

 
 

נספח 5 -  מילות מפתח

שיעור 11 הידור מצווה

נספחים
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אני יהודי וחסיד - תפיסת העולם שלי |   
ערכים הקשורים לנושא השנתי

שיעור 1

אני מול עצמי - ערכים בהיבט אישי ובזיקה לבית היהודי 

שיעור 8 מידותמידות

כתה ז: אני מיוחדת - יש בי כוח!

נספח 7 - כותבים מכתב
 
 

 י

>>>>

 |
ת

ער
בו

ה 
נא

הק
 

  מכתב/ - 6נספח /

  

  

 השלימו את המכתב שלפניכן  

  ?______איך נעזור לדבורי לא לקנא ב

  

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

שיעור 12 הקנאה בוערת

נספחים
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שיעור 1

אני מול עצמי - ערכים בהיבט אישי ובזיקה לבית היהודי 

שיעור 8 קדושת הבית היהודיקדושת הבית היהודי

כתה ז: אני מיוחדת - יש בי כוח!
 

 

>>
>>
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 מכתב הרבי/ ציטוט - 2/נספח 

 

 

הרבי כתב את המכתב הזה לאישה שכותבת לרבי שהיא מנסה לחזק את שלום הבית אצלם, והיא 

 לקרוא להתחיל או, לבנות זאת להקדים האם דעת לשיקול)מרגישה שבעלה לא מעריך אותה על כך. 

  (השנייה מהפסקה רק

 

ומרץ וזמן  "בעיון קראתי הכתוב בסיום מכתבה אודות הרגש הלב, אשר לאחר שהשקיעה כל כך כוח

בבניין וביסוס חייהם, חיי המשפחה וכולי, לכאורה לא זכתה להכרה והערכה בזה, במיוחד שהיה זה 

 מאמץ מתמיד במשך שנים רבות. 

בודאי יודעת ממסורת אבות.. אשר בתורתנו, תורת אמת, האישה בבית נקראת "עקרת הבית", 

שהכל מודים שקיום כל בנין תלוי ביסודות שפירושו עיקר ויסוד הבית. ולכאורה מוזר הדבר, אשר אף 

עליהם נבנה, בחוזק שלהם ובחוסן שלהם נגד כל שינוי האפשרי.. אף על פי כן אין איש מדבר על דבר 

 היסודות, לבד בתקופת הבניה, וגם אז מדבר על דבר זה רק הקבלן והאדריכל והבונה.

ני של הבניין והיופי הפנימי של בה בשעה שמדברים באריכות ומשבחים ומהללים את היופי החיצו

הכתלים והתקרה וטוב טעם הריהוט והתמונות. ואפילו אם יבוא מי שהוא ויסביר שהיסוד הוא העיקר 

הכל תלוי ביסודות, וכל אחד ואחד יודה שאמנם  -ואיך שהכתלים והתקרה והרצפה וכל הנמצא בהם

 כן הדבר, הרי מיד ימשיכו לדבר בכל שאר הדברים.

ר היא לא רק שיש דוגמא לדבר, כי אם בזה שהעדר הדיבור בהערכה אינו סימן כלל הנחמה באמו

שהמפורסם וידוע אינו מגרה את העיניים  -וכלל שיש למישהו ספק בדבר, אלא שמטבע בני אדם

 ואינו מעורר סקרנות, ובמילא סבורים ש"אין סיבה ועניין להאריך בדיבור או לדבר בזה בכלל".

 

 מ' קמא()אגרות קודש כ"ט ע

 

  

נספח 3 - ציטוט מכתב מהרבי

שיעור 14 בת ישראל - העוצמה שבעדינות

נספחים
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שיעור 1

אני, המשפחה והחברה

שיעור 8 כישורים חברתייםכישורים חברתיים

כתה ז: אני מיוחדת - יש בי כוח!

 

 

  

  /הציון החברתי שלי – 1 נספח/

  

  ציון החברתי שליה>   שלב א
  

 10עד  1תני לעצמך ציון מ.  

  .בכל אפשרות, מיישמת תמיד=10, אף פעם, לא מיישמת כלל= 1

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  סיכום>  בשלב 
  

 

 

 

  

 רמת היישום שלי כיום הכישור החברתי/המאפיין

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :כ"סה

 1-40אם ציונך 
  

סביר להניח . אינך חברותית מספיק

כי לרוב את מוצאת את עצמך 

שאת , גם אם יש לך חברות. בשוליים

לא , חושבת שהן טובות וקרובות

תמיד הן נמצאות איתך כי טוב ונעים 

 . להן בסביבתך באמת

עלייך לבחון שוב את הטבלה 

ולבדוק תחומים בהם את יכולה 

כדי להיות חברותית , להשתפר

 .תרומשפיעה יו

 40-75אם ציונך 
  

יש לך , את חברותית במידה בינונית

ונעים להן לידך ברב , חברות

תמיד יש מה … אבל, המקרים

ובדקי , עברי על הטבלה. לשפר

במקרים בהם נתת לעצמך ציון נמוך 

היכן את יכולה להוסיף , יחסית

אך , מצבך אמנם טוב. ולהשתפר

טוב "צריך לעבוד על כך שיהיה 

 "...יותר

 75-100 אם ציונך
  

את לא אם גם . מצבך החברתי מצוין

אלא במעט , מוקפת בהרבה חברות

סביר להניח כי מדובר בחברות , טובות

, כאלה שאת אכפתית כלפיהן, אמת

הות נעים לש. ולהן אכפת ממך

 . חברות" לשמר"ואת דואגת , במחיצתך

. זכרי כי תמיד יש על מה לשפר ולעבוד

אולי זה הזמן להכיר חברות נוספות 

 ?שעד עתה לא היה לך קשר חזק איתן

, נעימה, סביר להניח שאת אהובה

נצלי , ידידותית מאד ובעלת השפעה

 .אותה לטובה והגדילי את סביבתך

נספח 1 - הציון החברתי שלי

שיעור 17 להשתלב בחברה

נספחים
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שיעור 1

אני, המשפחה והחברה

שיעור 8 כישורים חברתייםכישורים חברתיים

כתה ז: אני מיוחדת - יש בי כוח!  

 

 

 / סיפור – 2נספח /

 

 בולים לאוסף
 

, המזכיר, ראה הוא את הרב גרונר, לפני כניסתו לרבי ליחידות, סיפר אחד החסידים כי יום אחד

 .לפני הכניסו אותן לרבי, מסיר את הבולים ממעטפות המכתבים שהגיעו לרבי

הילד . כתב לרבי על כך שהוא אוסף בולים, כי ילד אחד, סיפר לו המזכיר, שאלו לפשר הדברשכ

היות , הוא ישמח אם הרבי יצרף גם בולים, שכאשר הרבי יחזיר לו מכתב תשובה, תבוביקש במכ

שהרי הם ממקומות , והבולים על המעטפות מגוונים, והרבי וודאי מקבל כל יום מכתבים רבים

 …שונים בעולם

כדי לצרף אותם למכתב , להסיר את הבולים מהמכתבים, ממשיך הרב גרונר, ביקש הרבי ממני

 …ר הילדהחוזר עבו
  
  

נספח 2 - סיפור

שיעור 17 להשתלב בחברה

נספחים

112



שיעור 1

אני, המשפחה והחברה

שיעור 8 כישורים חברתייםכישורים חברתיים

כתה ז: אני מיוחדת - יש בי כוח!

נספח 1 - משחק החתמות

 

 

 /דף החתמות – 2נספח /

 

 

1. 2. 3. 

4. 5. 6. 

7. 8. 9. 

  

 
 ?באיזו שכונה את גרה. 1
 ?מה את אוהבת לעשות אחר הצהריים. 2
 ?לילה/צהריים/בוקר? מהן השעות האהובות עלייך ביותר. 3
 ?כמה אחים ואחיות יש במשפחתך. 4
 משאירים ריק. 5
 אהובשיעור . 6
 עונה אהובה. 7
 צבע מברשת השיניים. 8
 צבע אהוב בבגדים. 9

 

  

שיעור 18 השונה והמשותף

נספחים
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שיעור 1

אני, המשפחה והחברה

שיעור 8 כישורים חברתייםכישורים חברתיים

כתה ז: אני מיוחדת - יש בי כוח!

נספח 1 - סוגים של חברים

 

 

  

  /חברים של סוגים - 1 נספח/

  

חני חברה טובה שלי אנחנו לומדות ביחד 
  .אנחנו מצליחות ללמוד טוב ביחד. למבחנים

  
בכל  הם לומדים ביחד .יוסי חבר של גרשון הוא
כשכל אחד מודע , מתוועדים ביחד, יום תורה

ומרגיש נעים לומר , חסרונות של חברוול למעלות
  .לחבר אם לדעתו עליו להשתפר במשהו

  
איתה את אני נהנית לצ. דינהעאני חברה של 

  !עת לקלוע בדיוק לטעם שליהיא יוד .לקניות
  

. מנית ממש כיף לי לטייל איתה'ציפי היא חברה
  .אני חברה טובה שלה -תמיד צוחקת ומתבדחת

  
. דבורי תמיד חושבת על בנות אחרות בכיתה

יכולה להיות בטוחה , חברה טובה שלה, אסתי
כל החומר , שאם לא תגיע יום אחד לבית הספר

  .בצורה מסודרת יחכה לה למחרת
  
  

כתבי לגבי כל חברות:

1. האם אנו יכולים להיות בטוחים שהחברות תהיה לתקופה ממושכת?

2.  אם האחד יהיה במצוקה - האם אפשר לסמוך על השני שיסייע?

3.  האם האחד ידבר על השני דברים שאינם חיוביים מאחורי הגב כדי לעזור לעצמו?

שיעור 19 איך למצוא חברות?להשתלב בחברה

נספחים

116



שיעור 1

אני, המשפחה והחברה

שיעור 8 כישורים חברתייםכישורים חברתיים

כתה ז: אני מיוחדת - יש בי כוח!

 

 

  
שירה היא מלכת הכתה לאחרונה עזבה את 

הטובה והיא החלה לנטות אליי חסד חברתה 
  .ולבקש את חברתי

  
טובה והני חושבות אותו דבר על הרבה דברים 

הן נהנות מאוד לשוחח על כך אחת עם . בעולם
  .השניה

  

   

שיעור 19 איך למצוא חברות?

נספח 1 - סוגים של חברים

נספחים
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שיעור 1

אני, המשפחה והחברה 

שיעור 8 התא המשפחתיהתא המשפחתי

כתה ז: אני מיוחדת - יש בי כוח!

נספח 8 - מנווטים

שיעור 20,21

משפחה

חברה

אבידת אביו ואבידת רבו-

של רבו קודמת

" איש אימו ואביו

תיראו"

" עניי עירך 
קודמים"

אפילו נטלו כיס 
של זהובים שלו 

והשליכוהו בפניו לים"

המשפחה נותנת לי כוח

נספחים

131








