
שליחות בעולם

ביחידה זו נלמד על פעילות השלוחים ברחבי העולם תוך הכרות  
.המקום ומאפייניו והתמודדות השליחים עם אתגרים שונים

.  שיעור זה הוא פתיחה כללית לנושא השליחות

.  הוראות והכונה בשקופיות הבאות

מומלץ .  מצגת זו בנויה עם הוראות מפורטות למורה לפני כל שקופית
. לעבור על המצגת לפני השיעור ולהתנסות בתהליכה

!!תצליחו ותהנו



הי באמצע /בתחילה יופיע סיפורון מילים עם מנגינה ברקע שמתאר מישהו-שיעור זה הוא פתיחה כללית לנושא. 1
יכול לעזור לה ועונים לה שיש מישהו שיכול לעזור לה ונמצא  מישהושהדרך שלא מבינה היכן היא וצועקת אם יש 

.(ויהודיהשליחים נמצאים בכל מקום בשביל כל יהודי -הרעיון)שם לכל יהודי 
.המורה תקריא את הסיפורון

(13,12שקופית ...)פתיחה דרמתית מוכנות למסע. 2

(  21-13שקופית )הסבר המסע עם כל פרטיו . 3
( וכוסביבה , מיקום) המאיפייניםהמורה תסביר לתלמידות שבכל פעם נבקר בארץ אחרת ושם נכיר את הארץ ואת 

.(גאווה יהודית, אהבת ישראל, ויתור, הכנסת אורחים, כשרות) בשליחותםמסויימתפעילות / ונלמד על התמודדות
:כל שיעור יהיה בנוי כך

מילוי  , נצפה בסרטון על המקום( וכוכתב סתרים , פאזל, איש תלוי)י חידה "בכל תחילת שיעור יגלו את שם המקום ע
.  משחק סיכום, בשליחותמסוייםקושי /למידה של אתגר, ז עם פרטי המקום.ת
ב.נ
.(יכול להיות יותר משיעור אחדאיזורכל )

שקופית  ). המורה תדגים במצגת לתלמידות  ותלחץ על מיקום במצגת ויפתח דמות שמאפיינת את הארץהדגמה .4
15-24)



שקופית  ). אסואציותאחרי שהמורה הסבירה על המסע נעבור לשמש -אסואציותשמש . 5
.המורה תשאל את התלמידות מה המילה שליחות מזכירה להן(26-27

.התלמידות יענו תשובות המורה תחזור על מה שאמרו ותרחיב

המורה תרחיב ותשאל מדוע צריך שליחות בעולם ויסיקו שמטרת  -מטרת השליחות. 6
.צ"לתומי"עמי קירוב "השליחות היא להוריד את השכינה כאן למטה וזה ע

שקופית  .)כמה שלוחים יש תמונה של כינוס השלוחים וסרטון-השלוחים בעולם' מס. 7
29,30)

(35-39שקופית )י דוגמאות במצגת "עהסבר המושג שליח . 8

( 41שקופית )שליחות בכל מצב .9

(43,44שקופית )עבד אברהם -השליח הראשון.10

ז.לתיצירת כריכה . 11

תמונה של כינוס השלוחים  -פאזל. 12





















עבודה מעשית -פרוייקט
פ"תש

!נעשה ונצליחה"בעז

יוצאים למסעיוצאים למסע



:הדגמה לתלמידות
לחצי על מיקום איזה שתבחרי וגלו דמות שמאפיינת את  

(  זה רק בשביל להדגים לתלמידות.) המקום

בנוסף הכיני לפני השיעור חידת תמונה או מילים לדוג פאזל  
או איש תלוי כתב סתרים או לפי דמיונך ובו יהיה כתוב שם 

.  המקום שבו נבקר























אסואציותשמש 
.שליחותבשקופית הבאה תופיע המילה 

:שאלי את התלמידות מה המילה שליחות מזכירה להן

.לאחר שהתלמידות יענו תשובות  עברי לשקופית שאחריו





ריחוק

פעילות

ויתור

התמודדות

לעשות את הרצון
של הרבי

לקרב יהודים 



המורה התמונה הכללית של השלוחים בשקופית הבאה יופיע 
תשאל את הבנות האם הצליחו לספור כמה שלוחים יש בכל 

..  העולם

ותמשיך לשקופית הבאה שבה סרטון של התמונה הכללית  
.השלוחים שמפוזרים בקצוות תבל' שלה שליחים עם  ציון מס





שלוחים4,500-פועלים כ

!!בכל העולם



?מה הצורך בשליחות
?מה המטרהשאלי את התלמידות מדוע צריך שליחות בעולם 

נסי לחכות ולכוון את התלמידות שמטרת השליחות היא 
י"עמי קירוב "בשביל להוריד את השכינה כאן למטה וזה ע

!ולהכין את העולם לגאולהצ"לתומ







הכרת המושג שליח

המורה תשאל את התלמידות מזה שליח ותדגים בשקופית שלאחריו שישנם כל מני סוגים  
של שליחויות

לדוגמא משלוח דואר הדוור מגיע בשליחות הדואר ומביא את החבילה לתיבת הדואר  
.הקרובה ואפילו עד לביתו של המזמין או המחכה להזמנה

בעל חנות הפיצה  שלח אותו כדי להביא את הפיצה בדיוק כמו שרצו  –וכן משלוח של פיצה 
והזמינו עד לביתם של המזמינים

...כמובן אם יש לכם עוד דוגמאות אפשר להוסיף

הרבי שלח אותו בשביל לתת מענה לנשמה שמחפשת ורוצה . וכך גם שליח של הרבי
השליחים נמצאים שם בשבילם לתת להם ולדאוג להם , ה"אלוקות ורוצה להתקרב להקב

.ולקרבם לתורה ומצוות









כאן יפורט ששליח בעצם הוא עבד שבטל למשלח בכל 
.המציאות

. והקשייםההתמודדיותלמרות 





קישור לסרטון שמהווה דוגמא לשליחות בשקופית הבאה ישנו 
בכל מצב 

(עד הסוף' דק7:15רצוי להפעיל מ)

השליח מספר שבתקופה של הקורנה שאלו אותם מדוע לא 
ולאחר כמה ימים נודע להם , חוזרים לארץ אם אין אנשים

שיש בחור יהודי שמסתובב ללא קורת גג כבר כמה ימים  
!ובזכות זה שנשארו יכלו לדאוג לו וכמובן גם לקרב אותו



שליחות בכל מצב

https://chabad.info/video/news-video/chabadinthenews/595653/


.  המורה תסביר שהשליח הראשון הוא אליעזר עבד אברהם

א שולח את אליעזר לחפש ליצחק בנו אישה ומזהיר אותו "א
אליעזר עבד נאמן לא שואל , לחפש רק מבנות הכנענים

.שאלות והולך לקיים את ציווי אברהם







:  בשקופית הבאה
המורה תפרט מספר קשיים בשליחות





לשיעורים הבאיםז.לתרעיון ליצירת כריכה 

יש אפשרות לחלק  לתלמידות אלבום שילווה את כל מהלך 
הפעילות ובכל ארץ שיבקרו ימלאו את פרטי המקום ויכניסו 

. לאלבום
. מצורף קובץ נפרד של וורד





בשקופית הבאה ישנו קישור לפאזל מקוון אם  
ויש  . אין אפשרות הפאזל מופיע גם במצגת

.להנהתןאפשרות להדפיס לתלמידות 
.מצורף בקובץ נפרד



פאזל מקוון משחק  

סיכום

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=2daaa6b0e0d8



