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מבנה השיעור  >>>>>>

פתיחה: דומינו/ מליאה   13 דק'

פעילות 1: ערב טוב/ קבוצות ומליאה   10 דק'

פעילות 2: רק להגיש גפרורים - סיפור/ מליאה    2  דק'

פעילות 3: שיעור מגפרורים/ מליאה    7  דק'

סיום: קופסת הגפרורים שלי/ יחידני, מליאה   13 דק'

<<<<<< מהלך הפעילות

| פתיחה: אפקט הדומינו/מליאה   13 דק'

אפקט הדומינו: כל תלמידה מקבלת מס' אבני דומינו. כל התלמידות מתבקשות להעמיד יחד על 

הרצפה אבן לצד אבן עם מרווח קטן )כך שלנפילה של אבן אחת יש השפעה(.

סביר להניח שהדבר יארך דקות מספר )כל אבן שתיפול, תפיל יחד איתה את כל השאר(. 

בסיום, כאשר כל האבנים תעמדנה זו לצד זו, המורה תפיל את האבן שהניחה היא, בצד, והאבנים 

כולן תחלנה לפול בזו אחר זו.

| שאלות לדיון מנחה

< מדוע ארך לנו זמן רב יחסית רב להתמודד עם ביצוע המשימה )כל אבן שהונחה ע"י 
תלמידה לא מספיק בזהירות גרמה לנפילת כל האבנים(.

< מה מיוחד במשימה זו? 

< מה היה האתגר שאפיין אותה? )הנחת האבנים בסמיכות זו לצד זו(.

< האם היה ניתן לבצע את אותן הוראות בדיוק ולהימנע מאתגר זה?- לא 

< מה ניתן ללמוד מכל אבן ומכל צורת הנחה שלה?

| סיכום ביניים ומשפט מקשר: ראינו שלכל אבן ולכל פעולה יש השפעה על כל שאר האבנים, 

שאי אפשר להתעלם ממנה. גם לנו, כבנות בעמ"י, יש אחריות והשפעה על כל חלקי העם. זוהי 

ערבות )רצוי לכתוב את הנושא על הלוח(.

| פעילות 1: ערב טוב/ מליאה   10 דק'

ערבות היא מושג נפוץ, בתחומים רבים. המושג לקוח מהעולם העסקי מזה אלפי שנים: 

ערב- הוא מי שמתחייב לשלם את חובו של חברו, במקרה שהלווה לא ישלם. 

להבדיל מהערבות של כל אחד בעמ"י, בין חלקי עם ישראל, שהיא עובדה קיימת, בעולם העסקי 

ערבות ניתנת בהסכמה, ולא כל אחד יכול להיות "ערב". בנקים למשל, מבקשים מהלקוח ערבים 

לצורך מתן הלוואה, ולא מסכימים לסמוך על כל "ערב" פוטנציאלי.

ננסה להתחקות אחר תכונות של ערב טוב. 

כל קבוצה מקבלת דף הלקוח מהעולם העסקי )נספח1( והנושא בו הוא ערבות. מתוך הדף עליה 

"לגזור" תכונות חשובות של ערב, אך לא סתם ערב, אלא ערב טוב לשני הצדדים )הלווה והמלווה(.

| רציונאל 

מזה  העסקי  מהעולם  לקוח  ערבות  המושג 

שנים. ערב - הוא מי שמתחייב לשלם את חובו 

של חברו במקרה שהלווה לא ישלם. הביטוי 

"כל ישראל ערבים זה לזה")ספרא, בחוקותי 

כל   - משמעותו  המדויק,  במובנו  ה(  ז,  פרק 

יהודי מתחייב לשלם על חובותיו, חטאיו של 

יש  נגזרה המסקנה שלכל אחד  מכאן  חברו. 

אחריות על קיום המצוות של זולתו. ערבות 

אנשים  מקבוצת  אותנו  הופכת  זו,  הדדית 

קולקטיבית  אחריות  עם  לאומה  סתמית, 

למעשי כל פרט.

האחריות לתיקון העולם מחייבת, ומשימתנו 

הבאת   - חוצה"  המעיינות  "הפצת  היא 

מעם  אחד  לכל  והחסידות  התורה  מעיינות 

ישראל באשר הוא. לפי גישת הרבי, יש 'רק' 

"לתת גפרורים": לזמן מצוות מעשיות, לשדל, 

כדאיות  להוכיח  המתקבל,  באופן  להסביר 

ולקרב באהבה. השאר יעשה מאליו…

| מטרות השיעור

< להתנסות בחוויה של ערבות והשפעות של 

פרט על מכלול.

< לגלות תכונות חשובות של ערב טוב.

את  התיאורטי,  לעקרון  מעבר  להבין,   >

ההדדית  הערבות  של  המעשית  המשמעות 

בעם ישראל.

ע"י הפצת  הוא  הערבות  יישום  כי  להסיק   >

המעיינות וקירוב רחוקים.

הראויה  הדרך  את  ולאפיין  באופן,  לדון   >

לקירוב רחוקים.

אישיים  ומאפיינים  בתכונות  להכיר   >

להאיר,  אמצעים  שהם  חוזקות,  המהווים 

ולהשפיע לטובה על העם.

שיעור מס'

ערב טוב3
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| סיכום ביניים

עמדנו על תכונות חשובות אצל ערב, הקשורות לכל אחת מאיתנו, שכן אמרו חז"ל: "כל ישראל 

ערבים זה לזה", והמשמעות לכל אחד בעמ"י אחריות על קיום המצוות של השאר, וכמו שהרבי 

חינך אותנו, אחריות בתיקון העולם, בבירור ניצוצות והבאת הגאולה.

כיצד עושים זאת בפועל? כיצד נהיה "ערבות טובות"?

| פעילות 2: סיפור/ מליאה   2 דק'

באחת היחידויות, נכנס לרבי סטודנט אמריקאי שהשתוקק להכירו, לעמוד על מטרותיו. לאחר 

שיחה של כמה דק', שאל הסטודנט את הרבי - מה המטרה שלך? בעבור מה אתה חי?

היא שכל  ניצוץ אלוקי. המטרה שלי  קיים  יהודי  ובכל  רבים,  יהודים  בכל העולם  יש  ענה הרבי: 

הניצוצות הללו, בכל העולם, ידלקו.

שאל הסטודנט: ואני, גם אני יהודי, כיצד תוכל להדליק את הניצוץ שבי?

ענה הרבי: אינני יכול להדליק את הניצוץ שבך. אני רק יכול לתת לך את הגפרורים…

גם אנו, תפקידנו כמו "לחלק גפרורים", ולשאת באחריות המשותפת להארת העולם. 

| פעילות 3: שיעור מגפרורים/ מליאה   7 דק'

http://www.youtube.com/watch?v=FQGtpo2IUxA

סרטון באורך 2 דק' - גפרורים / הצגת תמונות של גפרורים על הלוח )נספח 2(

| נק' להתייחסות

צריך  רחוקים"  "קירוב  גם  בזהירות.  בו  להשתמש  יש  זרחן,  בערה,  חומר   - בגפרור   >

להיעשות בעדינות ובאופן המתאים.

< גפרור עלותו זעומה, והוא "שווה לכל כיס", לכל אחת מאיתנו יש אפשרות להשתמש בו.

< מעץ אחד ניתן לייצר מיליון גפרורים, אך גפרור אחד יכול לאבד מיליון עצים.

באופן  להיעשות  צריכים  אך  לכל אחד מאיתנו,  בפועל, שייכים  ויישום הערבות  רחוקים,  קירוב 

המתאים.

| סיום: קופסת הגפרורים שלי/ יחידני, מליאה  13 דק'

כל בת מקבלת קופסת גפרורים, מדביקה עליה מדבקה )נספח 3(, וכותבת את שמה.

הקופסאות מועברות בסבב, וכל חברה מכניסה לקופסה פתק עליו כתבה מאפיין/תכונה/יכולת 

אחד/ת שהקב"ה העניק לחברתה ומהווה חוזקה הקשורה בערבות - קירוב רחוקים )כושר הסבר, 

יכולת שכנוע, דינמיות, חיות, חיוך שובה, אי אפשר לסרב לה, כושר ארגון, אכפתיות, רצון לסייע 

וכו'(

| הגדרה דידקטית 

אני ערבה, טובה.

| הרחבת ההגדרה הדידקטית 

על  השפעה  ובעלת  אחראית  ערבה,  אני 

הערב,  בתכונות  העומדת  טובה,  עמ"י,  כל 

העולם,  והארת  בתיקון  אחריות  ולוקחת 

באופן הראוי, כדי להביא לגאולה שלמה.

| הכנה ואביזרים

< אבני דומינו

בנות  כמס'  ריקות  גפרורים  קופסאות   >

הכיתה )ניתן לבקש מהבנות להביא מראש(

< רצועות דף קטנות

| נספחים

1. מתן ערבות

2. תמונות גפרורים

 - הגפרורים  קופסת  על  להדבקה  טקסט   .3

רצוי להדפיס על דף מדבקה
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 /, קבוצה אא – 1נספח /  

 

 . את התשובות הציגו במליאה:כונות/מאפיינים של ערב טובתולכתוב עליכן למצוא מתוך הטקסט 

 

 

 שכדאי לדעת לפני החתימה:דברים 

 מתן ערבות הוא עסקה כלכלית מחייבת. לכן, לפני החתימה וההתחייבות, הנה כמה עצות:

 האם באמת תהיה מוכן לשלם את חובותיו של החייב במקומו. אל תחתום על ערבות רק  שאל את עצמך: ●
 משום ש"לא נעים" לסרב.

בקש ממנו פרטים על חובותיו ועל מקורות ההכנסה  בהתחייבויותיו?האם יוכל לעמוד  בדוק את מצבו של החייב: ●

 שלו. ברר האם חשבונו הוגבל. בקש כי יאשר לבנק לגלות לך פרטים אלה.

הפגיעה במצבך הכלכלי, אם תידרש לממש את הערבות, עלולה  אל תערוב לסכומים שלא תוכל לעמוד בפירעונם. ●

 להיות חמורה.

 עדיף לקבוע סכום מרבי לערבות בעת החתימה. ערבות בלתי מוגבלת בסכום. מומלץ להימנע מחתימה על ●

 -ובמיוחד סכום הערבות  -בדוק כי כל המשבצות הריקות בכתב הערבות  ודא שכל הפרטים מולאו לפני החתימה: ●

ההלוואה, ימולאו לפני החתימה. בערבות להלוואה ספציפית, יש לציין בכתב הערבות את תנאי ההלוואה הבאים: סוג 

 הסכום והריבית שלה, זמן פירעונה וכו'. 

 וודא כי כל הבהרה, הבטחה, מידע והודעה שתקבל מהבנק ושמשנה את תנאי הערבות,  הקפד לקבל הכל בכתב: ●
 תהיה בכתב ולא רק בעל פה. דרוש העתק של כתב הערבות ושמור עליו.
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 /ב, קבוצה ב – 1נספח /

 

 . את התשובות הציגו במליאה:כונות/מאפיינים של ערב טובתולכתוב עליכן למצוא מתוך הטקסט 

 

 

הבנק לצרף ערב להלוואה כבטוחה נוספת, כערב רגיל או  מעבר למשכון הנכס כבטוחה להלוואה, במקרים מסוימים ידרוש

 כערב תומך המשלם חלק מהתשלום החודשי. לעיתים רצוי להגיש את הבקשה בצירוף ערב, כאשר ישנו חשש שהבנק לא 

 יאשר את ההלוואה באופן אחר. או כאשר בכל מקרה מעוניינים שהערב ישלם חלק מההלוואה.

  

 יס אדם נוסף )בדרך כלל ההורים( כמי שישלמו חלק מהחוב או כערבים להלוואה. במקרהלעיתים ירצה הלווה עצמו להכנ

 זה יש להציג לבנק את כל הנדרש לגבי הלווה גם עבור הלווה הנוסף או הערב. גם את הערב הבנק יבחן את התנהגותו  

 ת.החודשים האחרונים, ואת התנהלות המשכנתאות שעליו שנה או שנתיים אחורני 3-הכלכלית ב

   

 עפ"י חוק הגנת הערב, הערב ישא באחריות להלוואה, והבנק יכול לפנות אליו, לא לפני שהלווה אכן לא עמד בתשלומים, 

 והנכס הועבר למימוש, וראש ההוצאה לפועל  אישר שעדיין נשאר חוב שלא שולם. בשל חלקו הקטן יחסית של תפקיד 

 הערב, זה לא יידרש היום ברוב המקרים.  
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 ג, קבוצה ג – 1נספח 

 

 . את התשובות הציגו במליאה:כונות/מאפיינים של ערב טובתולכתוב עליכן למצוא מתוך הטקסט 

 

 

 לחוזה הערב

פי החוזה או ייעלם מהשטח -בחוזה שכירות נהוג להחתים ערב לחוזה, וזאת כדי שאם השוכר לא יעמוד בהתחיבויותיו על

 מסיבה זו או אחרת, יהיה אדם )או גוף משפטי( אשר יהיה אחראי כלפי בעל הדירה לקיום חיובי השוכר.

  

 ציון ערבות הערב לחוזה אפשרי בשני אופנים:

 הערב לחוזה בתחילת החוזה כצד לחוזה. כלומר, הציון המפורש לפיו החוזה נערך בין המשכיר לבין השוכר לבין ציון שם 

 הערב )בדומה לאופן בו ערוך חוזה השכירות בסוף מדריך זה(.

 כתב ערבות של הערב )אשר בדרך כלל נכתב בסוף החוזה, או שיכול להיערך במסמך נפרד(, ובו מתחייב הערב לערוב 

 פי חוזה השכירות.-ובי השוכר עללחי

  

 . כך, צד לחוזהההבדל בין שני האופנים: זיקתו המעשית של הערב לחוזה הכתוב רבה יותר, במידה מסוימת, כאשר הינו 

 למשל, נהוג כי הצדדים לחוזה חותמים על כל עמוד ועמוד, וגם ליד תיקונים בכתב יד שנעשו בחוזה מודפס.

  

לחוזה, יידרש גם הערב לחתום בתחתית כל עמוד וליד תיקונים בכתב יד, ואז יקשה עליו בעתיד במקרה של ערב, שהינו צד 

 להתכחש להתחייבות כלשהי בחוזה, בטענה כי היא לא היתה כלל כלולה בחוזה בעת שחתם עליו, או כי כלל לא ידע עליה.

  

הערב. בכך ייתכן ותימנע בעתיד אי ודאות  ציונו של הערב כצד לחוזה יאפשר גם החלת הגדרות הקיימות כבר בחוזה על

 וייחסמו טענות של הערב, בניסיונו לצמצם או לבטל את ערבותו.
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 "כל ישראל ערבים", 

 אך מה המשמעות של ערבים טובים?

 עוד מילדות למדנו על הנוהל,

 שים עם הערבות בפועל?אולם, מה עו

 זכרי את קופסת גפרורים,---

 התכונות בהן ניחנת, המאפיינים והכישורים.

 כל אלו אמצעים להארת העולם,

 שיעזרו לך, כערבה, להשפיע לטובה על העם.

 אז קדימה, לא להתעצל,<<<

 …!ו...לנצל לפתוח, להשתמש,
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"כל ישראל ערבים",
אך מה המשמעות של ערבים טובים?

עוד מילדות למדנו על הנוהל,
אולם, מה עושים עם הערבות בפועל?

--- זכרי את קופסת הגפרורים,
התכונות בהן ניחנת, 

   המאפיינים והכישורים.
כל אלו אמצעים להארת העולם,

שיעזרו לך, כערבה 
   להשפיע לטובה על העם.

<<< אז קדימה, לא להתעצל,
לפתוח, להשתמש ו... לנצל . . . . !

"כל ישראל ערבים",
אך מה המשמעות של ערבים טובים?
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אולם, מה עושים עם הערבות בפועל?
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