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 10, 9מערך תקציר 

 השמח בחלקו

 

 רעיון מרכזי | <<< 
 הדבר לא סותר את העובדה שניתן להתפלל ולשאוף ליותר. חשוב לשמוח בחלקנו,

כשם שאנו מכירים תודה על טוב שאנו מקבלים מבשר ודם, כך וודאי עלינו להכיר 

והן על הטוב "הטוב הנראה",  –הן על הטוב הגלוי  תודה לקב"ה שהוא טוב ומיטיב.

 שגם הוא טוב עבורנו, רק שאנו לא זוכים לראות זאת בגלוי. –הנסתר 

 
 

    מהלך השיעור:

  דק'      15                                          מליאה הלוואי ואהיה כמוהו/ :הפתיח| 

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

הרחבה לגבי דיון  ש לנו. אך לא תמיד "חבילתו" של האחר טובה יותר.במה שי

 אפשרי במערך עצמו.

   דק'      10     עובר הגבול/ יחידני, מליאההיכן  :1| פעילות  

כרגע אצלה  יםמצוימס' דברים שעליה לכתוב ( ובו 1)נספח כל תלמידה מקבלת דף 

 ס' דברים שרצויים )ולא מצויים(.ומ

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

 במערך. –שאלות מנחות לדיון   להשיג ברב המקרים(?

 דק'  10                                                               אתגר  :2פעילות | 

 . הרבי מדבר באופן חיובי על הצורך לשאוף ליותר(תיקיה)מצורף לסרטון 

  : "מי שיש לו מנה רוצה מאתיים"...רוחניים בעניינים

 דק'  10                                                        כלב טוב?! :3פעילות | 

ו כלב נבון, חכם ומוצלח, והוא אינו באדם שיש ל העוסקת מליצית הקראה

 (2)נספח  מרוצה ממנו

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

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

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

)לא! הוא פשוט מלא באוויר... טוב  איזה חצי? האם החצי השני ריק? נק' להתייחסות:

 (.נראה וטוב נסתר

 דק'  5                                                             הכל טוב! :5פעילות | 

צד לברך על זושא מאניפולי, שנשלחו אליו תלמידים כדי ללמוד כירבי סיפור על 

 הרעה... והוא סבר שהקב"ה נתן לו רק טוב...

 דק'  15                                                       : מתאזרים ב...6| פעילות 

תכונות שראוי לעבוד עליהן כדי להצליח לראות את הטוב מאת ה'.  2כל זוג בוחר 

ובד המעשי  של הכרת לאחר מכן, כל זוג חושף ומנמק את בחירתו וכך דנים בר

 הטוב הנסתר.

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

ב (, והיא משרטטת בה את כמות הגלוי וכמות הטו4כל תלמידה מקבלת כוס )נספח 

 הנסתר )מחלקת בין המים לאוויר(, וכותבת נק' של טוב גלוי וסמוי בחייה.

       דק'    5     מנסחים משפט שיעזור לזכור את תוכן השיעורב. משפט לסיכום/   

 

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

 

 

 :אביזרים והכנה

 מקרן< 

שני סרטונים, מצורפים < 

 כקבצים

 < מספרים

 –רצוי, מצוי והגבול  <

 לצילום כמספר בנות הכיתה

 (1נספח )

עבור  –< כלב טוב?! הקראה 

 (2המורה )נספח 

 (3כוס )נספח  –המאזן שלי <

 


