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 רציונאל| 

ידי -, נאמר על"איזהו עשיר השמח בחלקו"

התבוננות בן זומא. זוהי גישה המצדדת ב

חיובית והכרת תודה על הטוב, בניגוד 

 אין סופי אחר מטרות גשמיות.למרדף 

על כך ישנם רבים השואלים: האם לא 

חשוב גם להתבונן בחלק ה"חסר" ולזכור 

 כי אפשר שיהיה יותר?

וודאי שרצוי לשאוף ליותר ויש  –התשובה 

אף להתפלל, לבקש ולעשות פעולות 

בעניין. אך כל זאת לא מעבר לכוחותיו 

הטבעיים של האדם, ולא ע"ח לימוד תורה 

 ם תורה ומצוות.וקיו

 ולשמוח בחלקו.

ביטוי אופייני להכרת תודה על הטוב 

בניגוד להתמקדות עקבית בחסרים, הוא: 

"להסתכל על חצי הכוס המלאה". אולם, 

פילוסוף מפורסם טען כי זו לא חצי הכוס 

הכוס כולה מלאה. אלא שחציה המלאה. 

 מלא נוזל וחציה מלא אוויר.

. עלינו בעבודת ה' ניתן ללמוד מכך נמשל

ב, יטיהצורך לזכור כי הקב"ה טוב ומ לזכור

ויש להודות לו. הן על הטוב הגלוי )הנוזל( 

, זאת והן על הטוב הנסתר )האוויר(

השאיפה ובתקווה שנזכה לראות את הטוב 

 .רק באופן גלוי

 

 

 היחידה מטרות| 

להבין כי היכולת להגיע לשלמות ועושר < 

תלויה בתפיסה אישית ולא במציאות 

  הגשמית הסובבת.

< לעשות הבחנה: בקניינים רוחניים תמיד 

צריך לשאוף ליותר, אך לא כך בקניינים 

 לעיתים. גשמיים

 

 היהודי לבית ובזיקה אישי בהיבט ערכים; עצמי מול אני: מעגל 

 נושא משנה: מידות 

                          9,10: שיעור מס' 

                   

                                   
  

       
גם  יעורים )רצוי להעביר ברצף, אך ניתן יחידה המתפרסת על שני ש 

  להפריד(
 >>>>  מבנה היחידה 

 

         הלוואי ואהיה כמוהו/מליאה פתיחה :

   15 'דק        

   '    דק  10  מליאהיחידני, / היכן עובר הגבול :1פעילות 

   דק'  10                             / מליאהאתגר  :2פעילות 

           דק'  10                         / מליאה כלב טוב: 3פעילות 

           דק'  10          / מליאה חצי הכוס המלאה: 4פעילות 

           דק'  5                           / מליאה הכל טוב: 5פעילות 

           דק'  15        מליאהזוגות, /  מתאזרים ב...: 6פעילות 

 דק'  10         יחידני, מליאה/ חצאי הכוס שלי  סיום:

                     דק'  5         יחידני, מליאה/ משפט לסיכום 

 

     

 מהלך הפעילות<<<< 

 :הפתיח| 

מליאה הלוואי ואהיה כמוהו/

                                                       15     'דק   

 המורה מקרינה סרטון לפתיחה )מצורף כקובץ למערך השיעור(

הסרטון מראה שפעמים רבות אנו רוצים לזכות במה שיש לאחר, ולא 

| מסתפקים במה שיש לנו. אך לא תמיד "חבילתו" של האחר טובה יותר.

 שאלות לדיון

 קורה בסרטון? מה  

 כיצד הדבר מתבטא בסרטון? –אומר: "השמח בחלקו הוא העשיר"  בן זומא 

 )מה גורם לנו לא לשמוח בחלקנו )התבוננות בחלקם של אחרים. השוואה 

  מדוע אנו לא יכולים לשאוף ליותר? מדוע שאדם עני לא ישאף לשפר את

 מצבו הכלכלי? 

  גשמיות האם הסתפקות במועט היא תמיד חיובית? )ניתן לעשות הבחנה בין

 לרוחניות(.

 מבחינה גשמית/ מבחינה רוחנית. אחר כך  "שמח בחלקו"השלכות של מהן ה

 ללכת לברר

  המשמעות האם  ?מבחינה גשמית ך"לשמוח בחלקהאמיתית "הכוונה  ימה

 וכד'?להיות אנמי, סביל  היא

. 

 השמח בחלקו
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< לסמן ולהגדיר את הגבול בין הצורך 

לשאוף ליותר, לבין הצורך לשמוח בחלקנו 

 לא יותר מהכוחות הטבעיים. –

< להכיר את המשל: הכוס כולה מלאה. רק 

שחלקה מלא אוויר. ואת הנמשל: הקב"ה 

מעניק לנו רק טוב. רק שחלקו נסתר 

 לעיתים.

< לתרגל הכרה בטוב שהקב"ה נותן  

 גלוי וטוב נסתר.ומשפיע. טוב 

לזכור כי השוואה לאחרים היא תלוית  <

פרספקטיבה אישית, והרצון להדמות להם 

 נובע מחוסר ראיית והכרת הטוב

 

 | הגדרה דידקטית 

אני שמחה בחלקי, ומכירה תודה. הן על 

 הטוב הגלוי והן על הטוב הסמוי.

 

 | הרחבת ההגדרה הדידקטית

 אני שמחה בחלקי 

בידי רק חלק, אך שמחה זוכרת אמנם שיש 

בו. הדבר לא סותר את העובדה שניתן 

 להתפלל ולשאוף ליותר.

 ומכירה תודה

כשם שאנו מכירים תודה על טוב שאנו 

מקבלים מבשר ודם, כך וודאי עלינו להכיר 

 תודה לקב"ה שהוא טוב ומיטיב.

"הטוב הנראה", שהוא  –הן על הטוב הגלוי 

 חצי הכוס המלאה בנוזל,

שגם הוא טוב  –והן על הטוב הנסתר 

עבורנו, רק שאנו לא זוכים לראות זאת 

 בגלוי.

 סיכום ביניים:| 

יחד עם החובה לשמוח בחלקנו, ולא ללטוש עיניים באופן תמידי על חלקו של 

 האחר, ישנו צורך בריא וחיוני לשאוף ולרצות יותר. 

 היכן עובר הגבול בין שני עיקרים חיוניים אלו?

 

 

  גוף השיעור| 

 :1| פעילות 

היכן עובר הגבול/ יחידני, מליאה

              10     'דק   

בצדו האחד כתוב "רצוי" ובצידו האחר:  (.1)נספח כל תלמידה מקבלת דף ובו שדה אחד 

 ס' דברים שרצויים )ולא מצויים(.אצלה כרגע ומ יםמצוימס' דברים ש"מצוי". עליה לכתוב 

לאחר מכן, ננסה להגדיר גבול. היכן נניח את הגבול בין המצוי לרצוי )שרצוי לנסות להשיג 

  ברב המקרים(?

 

 

 דק'  10                                                                            אתגר  :2פעילות | 

 בעניינים ליותר. הרבי מדבר באופן חיובי על הצורך לשאוף (2)נספח סרטון 

  : "מי שיש לו מנה רוצה מאתיים"...א לקח זאת מתאווה חומריתורוחניים ה

 נק' להתייחסות:

 ?מהן התוצאות של "השמח בחלקו" בעניינים גשמיים 

 ?מהן התוצאות של השמח בחלקו בעניינים רוחניים 

כי בעניינים רוחניים יש תמיד לשאוף ליותר. לעומת זאת, בעניינים  דעתו של הרבי היא

כוחות הטבעיים". יש לעשות ולנסות להשיג יותר ולשפר גשמיים, אין להתאמץ מעבר ל"

הבנות  זהו הגבול בעניין זה. –את המצב האישי, אך לא מעבר לכוחות הטבעיים של האדם 

הבנות מסמנות גבול אנכי בדף,  ילות שלהןיכולות לסמן את הגבול )באופן אנכי( בדף הפע

  במיקום המתאים לטעמה, לפי הסיווג למעלה.

 

 סיכום ביניים:| 

לאחר שהגדרנו והנחנו את הגבול שבין הרצון להשיג יותר לבין ה"הספקות 

במה שיש", נשמע סיפור המתאר עד כמה לעיתים אדם לא מעריך את מה 

 שיש לו, ורוצה יותר בכל מחיר.

 

 דק'  10                                               כלב טוב?! :3פעילות |  

 באדם שיש לו כלב נבון, חכם ומוצלח, והוא לא מרוצה ממנו העוסקת הקראה

 (2)נספח 

 

 

 

 'יאכיתה 

 מה הגבול שלי?
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 | הכנה ואביזרים

 מקרן< 

 שני סרטונים, מצורפים כקבצים< 

 < מספרים

לצילום כמספר בנות  –רצוי, מצוי והגבול  <

 (1נספח ) הכיתה

עבור המורה )נספח  –< כלב טוב?! הקראה 

2) 

 (3כוס )נספח  –המאזן שלי <

 

 

 

 | נספחים

 .1נספח | רצוי, מצוי והגבול .1

 .2הקראה | נספח  –כלב טוב  .2

 .3מאזן | נספח  –חצאי הכוס שלי  .3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 סיכום וקישור ליחידה הבאה:| 

ראינו ש"חומרנות" מקורה בחוסר הערכה, מול ההסתפקות במה שיש. 

בהמשך נגלה כי לעיתים, כשאנו מתבוננים במה שיש לנו, אנו לא "רואים" 

למה  –משל נעבור כעת לאסטרטגיה, דרך "להיות שמחים בחלקנו". הכל. 

 הדבר דומה...:

 

  10                   משל/ מליאה -חצי )?( הכוס המלאה  :4פעילות |  

 דק'
 

המורה מציגה על השולחן כוס שחציה מלא מים ושואלת את התלמידות מה הן רואות. 

אך מן הסתם  –כל תלמידה עונה בתורה, כמובן שהמטרה היא לשמוע תשובות שונות 

 חלק גדול מהתשובות ייסוב סביב החצי המלא והחצי ה"ריק".

 

 נק' להתייחסות:| 

 ?לא! הוא פשוט מלא באוויר... טוב נראה  איזה חצי? האם החצי השני ריק(

 (.וטוב נסתר

  מה יקרה אם ניקח את תכולת הכוס ונעביר אותה לכוס קטנה יותר? במילים

 אחרות, האם עלינו להנמיך ציפיות?

  האם עלינו להסתפק בטוב הנסתר? )הרבי פירש את האיחול "לשנה טובה

 שיהיה גלוי( –שהטוב יורגש בחושים  –ומתוקה" 

 ( ?על לדבר אפשרמה ההשלכות של ראית החצי המלא או החצי הריק 

, םריהשרי כיווץ ם של האדם המרוכז במה ש"אין",הפני מראה

 שלו וההצלחה, אליו האנשים יחס, לאנשים יחסו על(, מתח)הנשימה

 .(בחלקו ששמח האדם לעומת לעומת 

 

 דק'  5                                                                    הכל טוב! :5פעילות | 
 

 סיפור:

רבי שמלקה מניקלשבורג ורבי פנחס מקוריץ, אל המגיד כאשר הגיעו האחים 

כשם  רעה,חייב אדם לברך על המר חז"ל: "מא לקיים את ניתן, כיצד הוממזריטש, שאלו

ידוע כמי שהיה כמי שלח אותם המגיד לרבי זושא מאניפולי, ". שמברך על הטובה

לרבי זושא, שחי בתנאים של עוני מחפיר שלא היה מלומד בייסורים. כאשר הגיעו ש

 השיב ר' ממנו שילמד אותם כיצד ניתן לשמוח גם בייסורים. , ביקשוניתן להתעלם מהם

, כי אינו מבין מדוע שלחם המגיד דווקא אליו, שהרי הקב"ה מעולם לא זושא בתמיהה

 הביא עליו ייסורים...

 

 

 )הרב יוסי גולדמן, שליח הרבי ליוהנסבורג, דרום אמריקה

http://www.chabad.org/) 
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 דק'  15                                                           : מתאזרים ב...6פעילות | 

תכונות  2-(, ועליהן לבחור ב3המורה מחלקת לכל זוג תלמידות רשימת תכונות )נספח 

 שלדעתן חשובות והכרחיות לצורך ראיית הטוב הנסתר שהקב"ה מעניק לנו.

את בחירתו וכך דנים ברובד המעשי  של הכרת הטוב  לאחר מכן, כל זוג חושף ומנמק

 הנסתר.

באופן כללי, ישנן שתי איכויות שיוצרות שילוב רב עוצמה המאפשר לנו להעריך את "

. האמונה שישנה תכלית אמונה וסבלנותהטוב החבוי בתוך כל צרה. איכויות אלה הן 

בעזרת שתי אלה  –זו  גבוהה וטובה יותר לחיים, והסבלנות להמתין לגילויה של תכלית

 .םנהיה מסוגלים להתמיד ולהחזיק מעמד דרך משברי החיי

 סיכום ביניים:| 

ראינו כי ניתן, בעזרת סיגול הרגלים מסוימים לתרגל את ראיית הטוב 

הוא  –הנסתר. דבר נוסף שחשוב לזכור הוא כי פועל יוצא נוסף של נסיון 

חישול. אנו נעשים חזקים/זהירים/רגישים יותר לאחר קושי, ומתמודדים 

 טוב יותר להבא.

 

 | סיום

       דק'    10מאזן/ יחידני, מליאה                                 -א. חצאי הכוס שלי  | 

(, והיא משרטטת בה את כמות הגלוי וכמות 4כל תלמידה מקבלת כוס )נספח 

 )מחלקת בין המים לאוויר(. הטוב הנסתר

 נק' לפחות של טוב גלוי בחייה. 5עליה לכתוב  –בחלק של המים 

 נק' של טוב סמוי בחייה. 2עליה לנסות לכתוב לפחות  –בחלק של האוויר 

 

 נק' להתייחסות:

  ,למי נעים לנו יותר להייטיב? )לאנשים שמוקירים את הטוב. כך גם אנו

מהקב"ה, הוא ישפיע עלינו טוב  אם נעריך את הטוב שאנו מקבלים

 מלמעלה(

 .הבנות יכולות לשתף במליאה ב"טוב" הגלוי והסמוי שלהן 

 .ניתן לעזור לחברות לחשוב יחד, מהו ה"טוב" באתגרים מסוימים שלהן 

 ?כיצד ניתן להתשמש בתכונות שהזכרנו קודם 

  מדוע חשוב לעצור מידי פעם ולהתבונן בטוב שיש לנו? מה חשתן בעת

 המטלה?ביצוע 

 

       דק'    5ב. משפט לסיכום/ יחידני, מליאה                                 | 

 

 :השיעור תוכן את לזכור לה שיעזור משפט לנסח תלמידה כל על

 :גוןכ משפט השלמת באמצעות יעשה הדבר

 ...כי בחלקי לשמוח לי חשוב 

 ...הוא בחלקי לשמוח לי זורשיחע מה/

 ...כי בחלקו לשמוח יכול אחד כל /

 '...ש מרגישה אני בחלקי שמחה אני כאשר/

 ניתן לשתף במליאה.     

 

 

 


