




תוכנית שיעורי חינוך חברתי - חסידי

 נושא: אני בחברה

נרות להאיר

ב"ה

 
 

 

”

רשת חינוך חב"ד בארץ ישראלרשת חינוך חב"ד בארץ ישראל

אגף חינוך חברתי חסידי

שני קולות בתוך ליבי
מי הם ומה הם אומרים? שיעור 1 

הנפש הבהמית נרתמת לקדושה שיעור 2 
מחשבים מסלול מחדש שיעור 3 

ענווה - המידה הנכונה
גאווה, ענווה ומה שביניהם שיעור 4 

הגאוה - מחלה שאפשר לרפא שיעור 5 
ויש גם גאווה חיובית שיעור 6 

גאים להיות יהודים שיעור 7 

יש לי כח לשנות את 
עצמי ואת העולם!





ב"ה

נושא 1:  אני בחברה \ כוחות ויכולות

כוחות ויכולות )3 שיעורים( א. 

תיקון המידות )4 שיעורים( ב. 

בתחילת השנה יערכו התלמידים היכרות עם עצמם. התלמידים 
יתוודעו לכוחות המניעים אותם, המורכבים מכוחות מעצימים ומכוחות 

בולמים. בכל איש מישראל קיימות שתי נפשות: הראשונה היא 
הנפש הבהמית, שמטרתה  לתת חיים, והשנייה היא הנפש האלוקית, 

שמטרתה לחבר את האדם עם בוראו. האדם חש את המלחמה 
שמנהלות הנפשות על השליטה בו. הגישה החסידית איננה מתעלמת 

מהקושי, אולם היא מבליטה את האור והתעצומות של הנפש 
האלוקית. מטרתה של הנפש האלוקית היא להשתמש בכוח הקיום 

הבהמי למטרות של קדושה.
התלמידים יבינו כי בכל אחד מהם טמונה נשמה אלוקית אין-סופית 

המהווה מקור אין-סופי לכוחות וליכולות. הכרה זו תעצים את 
התלמידים בהתמודדויות שהם חווים. 

נושא זה מתאים לפתיחת שנת הלימודים ולהכנה לקראת השנה 
החדשה, שנה שבה יגלו את האור שבהם ובאמצעותו יגרשו את הרע 

ויהיו נרות להאיר. 

אני בחברה / כוחות ויכולות
המיקוד לכיתה ד': שני כוחות בתוך ליבי

1

   

שיעור 1: מי הם הקולות? 

שיעור 2: הנפש הבהמית נרתמת לקדושה 

שיעור 3: מתמודדים ומנתבים

8

כיתה ד'



שיעור 1 חב"ד חכמה פותחים

אני בחברה / כוחות ויכולות

 כוחות ויכולות
שני קולות בתוך ליבי

נספח 2

תעודת זהות
  ______________________ שמי: הנפש ה 

מהיכן אני מגיעה?____________________  

  _____________________ מה כלול בתוכי?

  ____________________ מה המטרה שלי?

ב”ה

תעודת זהות
  ______________________ שמי: הנפש ה 

מהיכן אני מגיעה?____________________  

  _____________________ מה כלול בתוכי?

  ____________________ מה המטרה שלי?

ב”ה





אני בחברה / כוחות ויכולות

 כוחות ויכולות
שיעור 3שני קולות בתוך ליבי  חב"ד – דעת

מתחברים ומיישמים

נספח 1

 דף עבודה
סודות מחדרו של המפקד

 1. מהן תכונותיו של גוף היהודי? הקיפו מה מתאים לגוף של היהודי:
לאכול / ללמוד תורה / לאכול ממתקים / לישון / לשתות / לעזור לחברים

 2. מחקו את הספרות והשאירו רק את האותיות כדי לקבל את התשובה.

 11ה'23ב27ח675ר49ב67ג99ו6ף8ש7775ל5ה5י66ה8ו33ד7י.
העתיקו את המשפט שקיבלתם: __________________________________________

 3. לפניכן רשימת מצוות. 
 בכל מצווה צבעו את החלק שקשור לגוף בירוק,

ואת החלק שקשור לנשמה – בצהוב.

חלק ששייך ל __________ וחלק ששייך ל __________.

 חשבו, האם אפשר לקיים מצוות בעזרת הנשמה בלבד? 
_______________________________________________________

 6. הוסיפו דוגמה משלכם למצווה שמקיימים בעזרת הגוף.
_______________________________________________________

7. השלימו את דבריה של רותי. היעזרו בחרוזים.

רותי: אני חושבת שבעצם אני מבינה עכשיו, עד כמה הגוף מוביל את ה ______.בחזית לקיום מצוות והבאת הגאולה, רק 
הגוף יכול לנקוט ______. נזכור זאת תמיד, הגוף שלנו ארמון, בו בחר ה' להיות ו ______.  נקשיב לנפש האלוקית, ואותה 

על העניינים ______, כך נביא את המשיח אחת ולתמיד. 

תרמילון: נשליט ,לשכון, פעולה, מצב

מאוד  דומה  היהודי  של  שהגוף  לי  נשמע   )2(
לגוף של הגוי. למה בכל זאת גוף היהודי הוא 

הארמון של ה'? 

המפקד  של  לישיבה  לצותת  הצלחתי   )1(
במלחמה הגדולה על העיר הקטנה, אבל אני 
רותילא מבינה! המפקד דיבר על הגוף של היהודי.

)3( בסדר, אני מבינה. אבל איך רואים את 
זה? הרי הגוף שלנו נראה כמו גוף של גוי.

הדלקת נרות שבת

את היד

תרימי מיד,

נברך בפה בשמחה,

בכוונה נכניס את יום המנוחה.

כיבוד הורים

אמא מבקשת לטאטא את הסלון,

בכל הכוח והמרץ של מטוס סילון...

אקום מהמקום, אקח את המטאטא,

בכוונה ובשמחה למצווה כזו אזכה!

לימוד תורה

תורה, משנה וחסידות –

ללמוד הכול זו ממש זכות.

בעיניים אתבונן,

ובמוח אבין, אכן,

והכוונה שאותי ממלאה –

להתחבר לה' נותן התורה!

)5( כפי שבוודאי שמתם לב, בכל מצווה יש 
חלקים: שני 

לנו אפשרות  נותן  שלנו ממש  הגוף  וואו!   )6(
את  ולקרב  לה'  להתחבר  מצוות,  לקיים 

העולם! את  להאיר  וכמובן  הגאולה, 



אני בחברה / כוחות ויכולות

 כוחות ויכולות
שיעור 3שני קולות בתוך ליבי  חב"ד – דעת

מתחברים ומיישמים

נספח 2

דף עבודה
אני בחברה / כוחות ויכולות

 כוחות ויכולות
שיעור 3שני קולות בתוך ליבי  חב"ד – דעת

מתחברים ומיישמים

נספח 2
דף עבודה

שיעור 3

פה עיניים

ראש

רגלייםידיים



אני בחברה / כוחות ויכולות

 כוחות ויכולות
שיעור 3שני קולות בתוך ליבי  חב"ד – דעת

מתחברים ומיישמים

נספח 3

דילמות

1

היום, כמה מרגיז, התעוררתי מאוחר,

ישנתי וחלמתי בלי לדעת שכבר מחר...

מרוב מהירות

החלה התלבטות:

אולי קודם אלבש בגדים ואפשוט את הפיג'מה?

אוותר על נטילת ידיים לפני שאני קמה?

2

אחותי הקטנה שוב נגעה בילקוט,

וקשקשה לי קשקוש במחברת חסידות...

אוף! אני כל כך כועס ומצוברח,

אולי פשוט אלך אליה ואצרח???

3

בשיעורי בית בתורה הייתה שאלה קשה,

למצוא את התשובה לקח לי שעה.

כל המשפחה התגייסה לסיוע,

לבסוף שלף לי אחי מקור לא ידוע.

אז התקשרה אליי חיה לשאול:

איפה מצאת את התשובה? את תמיד יודעת 
הכול...

והאמת היא שכבר חיכיתי להגיע לכיתה,

ועם שיעורי הבית להיות היחידה...

4

מול הסידור בבוקר ישבתי,

ניסיתי להתרכז ולא הצלחתי.

מה יהיה בשיעור ובהפסקה?

ואחר הצהריים סבתא מגיעה,

קשה לי להתרכז מול המילים הקדושות,

להתייאש, או בכל זאת להמשיך לנסות???



אני בחברה / כוחות ויכולות

 כוחות ויכולות
שיעור 3שני קולות בתוך ליבי  חב"ד – דעת

מתחברים ומיישמים

נספח 3

דילמות 

5

קיבלתי ציון במבחן בחשבון:

ארבעים ושלוש, ממש כישלון,

לא למדתי בכלל,

חשבתי שזה קל.

לאמא ולאבא לא מתחשק לי להראות,

אילו בושות!!!

אולי אספר שאבד?

 הרי זה בוודאי לא כיבוד הורים, 
להראות כזה מבחן לא מכובד....

6

אחר הצהריים הלכתי לחברתי,

נשחק ונלמד – יהיה כיף אמיתי.

היא לא שכחה להוציא גם כיבוד,

את השוקולד שעליי הכי הכי אהוד.

אבל אני בעצם בשרית, כך פתאום נזכרתי.

מה עושים? באמת הסתבכתי...





ב"ה
נושא 1:  אני בחברה - תיקון המידות

כוחות ויכולות )3 שיעורים( א. 

תיקון המידות )4 שיעורים( ב. 

לאחר תקופת ההתעלות בחגי תשרי, שבה התלמידים הכירו את 
הכוחות שמנהלים אותם ובחנו את הרבדים של רצונותיהם הנובעים 

מהנפש האלוקית ומהנפש הבהמית, יש להתחיל להתמודד עם ניתוב 
הרצונות בעבודת המידות. בכיתה זו נבחר הנושא גאווה מול ענווה. 

הגאווה היא רגש של עליונות ומקורה בנפש הבהמית החשה את 
עצמה ובכך דוחה את הנוכחות האלוקית. אדם שמבטל את עצמו 

יכול לחוש  את קולה של הנפש האלוקית ולהתחבר לבורא. במהלך 
השיעורים יפגשו התלמידים את הגאווה ויבינו כיצד היא פוגעת 

בתחומים שונים הם יכירו במעלת הענווה שהיא הכרה במעלות 
וביכולות אך מנתבת אותם ל מילוי השליחות. מאידך הם יתוודעו 

לתרומתה של הגאווה חיובית זו הנובעת מתחושת שייכות לה' ולקיום 
מצוותיו.

אני בחברה / תיקון המידות
המיקוד לכיתה ד': גאווה וענווה

1

   

שיעור 4:  גאווה ענווה ומה שביניהם 

מחלת הגאווה שיעור   :5

שיעור 6:  גאווה חיובית 

שיעור 7:  גאים להיות יהודים 

20

כיתה ד'



חב"ד חכמה פותחים שיעור 4תיקון המידות- גאווה

אני בחברה / תיקון המידות

נספח 3

כרטיסיות לקבוצות

קבוצה א'

 שמי מירי,
 אני התלמידה הכי חרוצה בכיתה.

 אני חכמה, מבינה היטב את כל מה שהמורה מלמדת ובעיקר זוכרת טוב.
 אז תגידו אתן: נכון שאני המועמדת הכי מתאימה לחידון?

 אני בטוחה שעם הכישורים המיוחדים שלי אצליח. 
 זו תהיה הזדמנות להראות לכ-ו-ל-ם איזו מוכשרת אני.

אני כבר מחכה כל כך לרגע הגדול הזה...

 חשבו:
 האם הנהגתה של מירי טובה?

 האם היא אכן מוכשרת?
 למי היא מייחסת את הכישורים שלה?

באיזו מידה מגונה היא לוקה?

מלאו את שאלון הגשת המועמדות של מירי לחידון:

 האם יש לך כישורים הנדרשים לחידון? פרטי.א. 
______________________________________________________

 האם את חושבת שתוכלי להצליח?ב. 
______________________________________________________

 מהי המטרה שלשמה את ניגשת לחידון?ג. 
______________________________________________________

 האם יש חברות נוספות שאת יכולה להמליץ עליהן כמועמדות?ד. 
______________________________________________________

 השלימו את המשפטים שאותם תציגו לכיתה כולה בהתאם לדבריה של מירי.
 אני מתאימה כי _________________________________.
 אני חושבת שאצליח כי ___________________________.
אני רוצה להיבחר כדי ____________________________.



חב"ד חכמה פותחים שיעור 4תיקון המידות- גאווה

אני בחברה / תיקון המידות

נספח 3

כרטיסיות לקבוצות

קבוצה ב'

 שמי נחמה,
 אני תלמידה שקדנית ומתמידה.

אני תמיד מודה לה' על שחנן אותי בכישורים טובים: הבנה טובה וזיכרון טוב. רק בזכות זה אני מגיעה להישגיי 
המצוינים. אני חושבת שאני מועמדת מתאימה לחידון, ואני מאמינה שבעזרת ה' אוכל להצליח ולייצג בכבוד את 

כיתתי.

חשבו:

 האם הנהגתה של נחמה טובה?
 האם אין בדבריה גאווה? מדוע?

למי היא מייחסת את הכישורים שלה?

מלאו את שאלון הגשת המועמדות של נחמה לחידון:

 האם יש לך כישורים הנדרשים לחידון? פרטי.א. 
______________________________________________________

 האם את חושבת שתוכלי להצליח?ב. 
______________________________________________________

 מהי המטרה שלשמה את ניגשת לחידון?ג. 
______________________________________________________

 האם יש חברות נוספות שאת יכולה להמליץ עליהן כמועמדות?ד. 
______________________________________________________

השלימו את המשפטים שאותם תציגו לכיתה כולה בהתאם לדבריה של נחמה.

 אני מתאימה כי ___________________________.
 אני חושבת שאצליח כי ___________________________.
אני רוצה להיבחר כדי ___________________________.

תיקון המידות – גאווה



חב"ד חכמה פותחים שיעור 4תיקון המידות- גאווה

אני בחברה / תיקון המידות

נספח 3

כרטיסיות לקבוצות

קבוצה ג'

 שמי מור,
אני? אני לא מתכוונת להתמודד בחידון. המורה אומרת שיש לי הבנה טובה וזיכרון טוב, גם המבחנים שלי טובים. 

אבל אני מרגישה שאני חסרת ערך. 

חשבו:

 האם יש למור הכישורים הנדרשים?
 מדוע היא אינה רוצה לגשת לחידון?

 מהי התוצאה של מחשבותיה על עצמה?
האם זו הנהגה טובה?

אילו מור הייתה ממלאת את שאלון הגשת המועמדות לחידון, מה היו תשובותיה?

 האם יש לך כישורים הנדרשים לחידון? פרטי.א. 
______________________________________________________

 האם את חושבת שתוכלי להצליח?ב. 
______________________________________________________

 האם יש לך חברות שאת יכולה להמליץ עליהן כמועמדות?ג. 
______________________________________________________

 השלימו את המשפט שאותו תציגו לכיתה כולה בהתאם לדבריה של מור.
אני לא רוצה להגיש מועמדות כי _________________________________________.



חב"ד חכמה פותחים שיעור 4תיקון המידות- גאווה

אני בחברה / תיקון המידות

נספח 3

כרטיסיות לקבוצות

קבוצה ד'

 שמי דינה,
 אני הילדה הכי ענווה בכיתה.

לעולם לא אומר בקול את מה שאני חושבת על עצמי, כי לא יפה להיות גאוותנית. אבל בשקט בשקט, ורק בינינו, 
תדעו לכן שאין עוד חכמה כמוני. אני התלמידה המצטיינת ביותר. אני עונה תמיד על כל השאלות שהמורה שואלת 

 בכיתה, אני מבינה היטב, ואני רוצה מאוד להוכיח לכולם שאני מוצלחת כזו.
לא, אל תדאגו, כשכולם יחמיאו לי אני אלחש בשקט: לא, זה לא מגיע לי. אבל בלב פנימה אני אתמלא בתחושה 

 מתוקה של הצלחה.
לכן אני הולכת להגיש מועמדות. 

חשבו:

 האם הנהגתה של דינה טובה?
 האם היא אכן ענווה? מה מעיד על זה?
 למי היא מייחסת את הכישורים שלה?

באיזו מידה מגונה היא לוקה?

מלאו את שאלון הגשת המועמדות של דינה לחידון:

 האם יש לך כישורים הנדרשים לחידון? פרטי.א. 
______________________________________________________

 האם את חושבת שתוכלי להצליח?ב. 
______________________________________________________

 מהי המטרה שלשמה את ניגשת לחידון?ג. 
______________________________________________________

 האם יש חברות נוספות שאת יכולה להמליץ עליהן כמועמדות?ד. 
______________________________________________________

השלימו את המשפטים שאותם תציגו לכיתה כולה בהתאם לדבריה של דינה.

 בדרך כלל אני לא מפרסמת זאת, אבל הפעם ביקשו, אז...
 אני מתאימה כי ___________________________.

 אני חושבת שאצליח כי ___________________________.
אני רוצה להיבחר כדי ___________________________.



חב"ד חכמה פותחים שיעור 4תיקון המידות- גאווה

אני בחברה / תיקון המידות

נספח 5 

דף עבודה-מחשבות של ענווה
 קראי את המקרים הבאים.

השלימי את בועות המחשבה במחשבות של ענווה.

זכית בהגרלה הגדולה 
בנסיעה לרבי. 

נבחרת ברוב קולות 
בבחירות שנערכו 

בכיתה לוועדת הקישוט 
 הכיתתית.

כולם מכירים בכישרונך 
המיוחד לציור

את היחידה שקיבלה 
מאה במבחן בתורה. 

המורה החמיאה לך על 
הבנתך המעולה!



תיקון המידות- גאווה

אני בחברה / תיקון המידות

שיעור 5חב"ד בינה מתבוננים

נספח 3

דף עבודה

קראו את הסיפור וענו על השאלות.

מסופר על הרב מאפטא בעל אוהב ישראל שפעם הוצרך לעשות שבת בעיר מסוימת, וכשהגיע אליה קיבלוהו אנשי 
העיר בכבוד מלכים כיאה לגדול הדור. לאחר קבלת הפנים המכובדת הציעו לפניו שני בעלי בתים עשירים מופלגים, 
כדי שיואיל הרב ויבחר אצל מי להתארח בשבת. ניגש הרב לשמש הקהילה הממונה על צורכי הרב ושאלו על טיבם 
של אנשים אלו, וזה השמש ענה כי האחד אינו מדקדק במצוות כל כך אך הוא אדם ענו מאוד ואינו מתהדר בעושרו, 
ואילו חברו בעל יראת שמים גדולה ומדקדק במצוות קלה כבחמורה אך דא עקא הוא בעל גאווה המתגאה בתורתו 

ובעושרו.

מלאו את הטבלה:א. 

עשיר בעשיר א

יתרון

חיסרון

איזה חיסרון, לדעתכם, נורא פחות? ___________________ב. 

אצל מי, אם כן, יבחר הרב להתארח? ___________________ג. 

שמע הרב ויגמור אומר לשבות אצל הראשון הענו אשר אינו מדקדק במצוות. ראו תלמידיו ותמהו על החלטה זו, היאך 
מעדיף הרב מקום אשר אין ההקפדה במצוות נר לרגלי בעליו? אך שתקו.

האם תוכלו להסביר את בחירתו של הרב? ________________________________.

לימים הזדמנה השעה ושאלו אלו התלמידים לרבם כיצד העדיף לישון אצל בעל הבית שאינו מדקדק במצוות ואשר 
כל הציבור מרננים אחריו בשל כך. ענה הרב: אמנם העשיר השני הוא בעל יראת שמים ומדקדק במצוות, אך בעל 
גאווה הוא, ועליו אומר הקדוש ברוך הוא "אין אני והוא יכולים לדור בעולם". אם הקדוש ברוך הוא אינו יכול לחיות 
שם, כיצד אישן שם אני?! מה שאין כן חברו: אמנם נכשל הוא בעברות פה ושם, אך מכיוון שיש בו מידת הענווה 
והצניעות, מובטח שיחזור למוטב. ועוד כתוב: "השוכן איתם בתוך טומאותם" )ויקרא טז(. אם הקדוש ברוך הוא כביכול 

מוצא לו מקום לשכון בתוכם, ודאי שבמקום כזה אף אני יכול לשכון ולהתארח באכסניא זו.

 הסבירו את הנאמר על הגאוותן "אין אני והוא יכולים לדור בעולם".א. 
.________________________________________________________________

 מה תוכלו לומר על עבודת ה' של הגאוותן?ב. 
.________________________________________________________________

1

2

3



תיקון המידות- גאווה

אני בחברה / תיקון המידות

שיעור 6 חב"ד בינה מתבוננים

נספח 2

 סיפור 1 - דף עבודה 
)על פי סיפורי הבן איש חי(

רוב את  מבליט  היה  אנשים  בחברת  שהיה  פעם  בכל  האיש.  היה  כבוד  רודף  גדול.  עשיר  היה  שמעיה  ושמו  אחד   איש 
עושרו ורוב חכמתו וגם היה מלגלג על האחרים על שאינם מוצלחים כמוהו. כאשר חיתן שמעיה את בתו, השקיע בחתונה הון 
תועפות, הרבה מעבר למקובל, גם בין עשירים כמותו. הכל כמובן כדי לזכות במבטי ההתפעלות של הנוכחים וכדי להוסיף 
לעצמו כבוד. הנוכחים בחתונה אכן היו המומים ומתפעלים, הם הרבו לשבח את בעל השמחה על נדיבותו הרבה. אך לשמעיה 
זה לא הספיק. הוא רצה לשמוע עוד ועוד את דברי ההתפעלות של הנוכחים. לכן החליף בזריזות את בגדיו לבגדי איש פשוט, 
חבש כובע גדול והחל לשוטט בין האנשים. הוא לא האמין למשמע אזניו! האנשים, שרק קודם לכן החניפו לו ושיבחו אותו, אכלו 

ושתו עכשיו בכל פה, תוך כדי שהם צוחקים ומלגלגים עליו:

"רודף כבוד שכמוהו!"   
"הוא בטוח שהוא מלך העולם!"   

"כמה כסף הוא שפך בחתונה, רק כדי לקבל כמה מחמאות!"  
בלב שבור חזר שמעיה לבגדי הפאר. אף אחד לא הבין מדוע בהמשך החתונה פניו נראו רע כל כך. לאחר החתונה ישב   

שמעיה אצל הרב ושפך את לבו. הוא הבין כי שגה בדרכו. הרב הורה לו דרך תיקון ושמעיה הפך לאיש אחר.

שאלות ריאיון לעבודה בזוגות:

נסה לדמיין את עצמך כאחד האנשים המשתתפים בחתונת בתו של שמעיה.

שלום, אני מבין שאתה מכיר את שמעיה זמן רב. האם אתה מחבב אותו?_______________________________.. 1

 האם אתה מחפש הזדמנות לשוחח איתו ולהיות בקרבתו? ספר מהי הרגשתך בדרך כלל אחרי מפגש עם שמעיה. 2
._____________________________________________________________________________________ 

מדוע בעצם הגעת לחתונה? האם אתם ידידים? _________________________________________________.. 3

סיפור 2
שלושה נערים צעירים הסתובבו מוטרדים בשדה התעופה הענק של אנגליה. עליהם להתפלל מנחה עתה. אין סיכוי 

שימצאו בית כנסת או מניין. עליהם פשוט לעמוד ולהתפלל. אבל... היכן? המוני אנשים, תיירים ואנשי עסקים, חולפים על 
פניהם. איך זה ייראה בעיניהם, כשפתאום יבחינו בשלושה חובשי כיפות העומדים זה לצד זה בשתיקה, ברגליים צמודות 

 ופיהם ממלמל בלחש? מה יחשבו עליהם כולם? הרי יהיו ללעג...
פתאום... גילו אותו. חסיד מבוגר, עטור זקן לבן, מתפלל מנחה במתיקות, במתינות. אוחז בידו סידור, מתנענע, ופיו לוחש.   
ביראת כבוד הם נעמדו לצדו, עד שסיים. "כבוד הרב", הם פנו אליו בסיום התפילה, "איך הרב אינו נבוך לעמוד כך ולהתפלל 

 באמצע שדה התעופה? האם לרב לא אכפת מה יחשבו עליו?"
החסיד חייך חיוך חם. הוא הסתכל סביב בעיון ולפתע הצביע לצד מסוים. שני נזירים הודיים התהלכו שם בלבוש משונה 

 ומעורר גיחוך.
"הנה ראו, שני אלו אינם מתביישים בלבושם המיוחד, המוכיח על עבודה להבל הבלים, על רוחניות של שקר וכזב. האם   

אני צריך להתבייש שהנני בן לעם היהודי הנבחר, וזוכה לעצור ולהתפלל אל מלך מלכי המלכים? הרי כל חיינו קודש. יש לנו 
 תורה ותפילה, ולכולם כאן סביב אין מושג בהם. בשמחה ובגאווה אני עומד להתפלל".

שלושת הנערים חייכו זה לזה בהקלה. בוודאי, הרי זה נכון כל כך! מה אכפת להם מה יחשוב איש זה או אחר, כשהם זוכים   
לשאת לבם ופיהם אל הקדוש ברוך הוא? והם נעמדו להתפלל מנחה, ממש כמו בבית הכנסת.

 שאלות ריאיון לעבודה בזוגות:
נסה לדמיין את עצמך כאחד הנערים בשדה התעופה.

 שלום, אני מבין שסיימת לפני דקות אחדות לשוחח עם החסיד. האם אתה מעריך אותו?. 1
.______________________________________________________________________________________

האם תחפש הזדמנות נוספת לשוחח עם חסיד זה? ספר כיצד תרגיש אם תגלה שהוא בעצם טס איתכם, ומקומו . 2
איתכם יחד בשורת המושבים.________________________________________________________________.

מדוע לדעתך הושפעת מדבריו? ______________________________________________________________.. 3
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אני בחברה / תיקון המידות

שיעור 7  חב"ד – דעת
מתחברים ומיישמים

נספח 3

גאווה חיובית

 מתמודד
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אני בחברה / תיקון המידות

שיעור 7  חב"ד – דעת
מתחברים ומיישמים

נספח 3

יצר טוב

יצר רע





תיקון המידות- גאווה

אני בחברה / תיקון המידות

שיעור 7  חב"ד – דעת
מתחברים ומיישמים

נספח 4

דף עבודה

עובדות  להן  הזכיר  הוא  בניסיון.  לעמוד  עזר למתמודדות  החיובית  הגאווה  כוח  היזכרו בשלוש ההצגות שראיתן, שבהן 
בכיתה"... חיובית  דוגמה  "את  הילדה החסידית במשפחה",  "את  ה'",  חיילת בצבאות  "את  חשובות על עצמן: 

לכם? יעזור  הכי  ניסיון  בזמן  לעצמכם  שתגידו  חיובית"  "גאווה  של  משפט  איזה  עצמכן.  של  הכבוד  תעודת   לפניכן 
בחרו מתוך הרשימה ומלאו בשורה המתאימה: 

בת לעם הנבחר	 

תלמידה בבית ספר חב"ד	 

חיילת ב"צבאות ה'"	 

ילדה חסידית	 

שומרת תורה ומצוות	 

בעלת יראת שמים	 

שליחה של הרבי	 

תעודת כבוד
וזאת לתעודה כי_____________ )שם התלמידה(

 מסוגלת לעמוד בכל ניסיון מכוח היותה
________________________

 ולגדול כבת נאמנה בעם ישראל
 לנחת רוח כ"ק הרבי נשיא דורנו,

ההורים והמורים.





ב"ה

 
 

 

”

רשת חינוך חב"ד בארץ ישראלרשת חינוך חב"ד בארץ ישראל

אגף חינוך חברתי חסידי

 אני רוצה לדעת 
למה באתי לכאן!

עבודת ה׳ בהתלהבות
יש! אנחנו מקיימים מצוות! שיעור 8 
לא נוותר על הטוב ביותר! שיעור 9 

לא ׳צריכים׳ - ׳רוצים׳! שיעור 10 

מצווה גוררת מצווה 
יש לי עקרונות! שיעור 11 

חסיד יוצר סביבה שיעור 12 
בדרכי נועם שיעור 13 

מצליחים להשפיע שיעור 13 

תוכנית שיעורי חינוך חברתי - חסידי

נושא: השליחות שלי בעולם

נרות להאיר





ב"ה
נושא 2: השליחות שלי בעולם

בנושא הקודם עמדו התלמידים על הכוחות הפועלים בהם ובחנו 
את ביטוייהן באמצעות מידת הגאווה. בנושא זה יתבוננו התלמידים 

בהנעה פנימית למילוי תפקידם היהודי בעולם. תפקיד זה הוא רב 
פנים ויסודו בעבודת ה' המניעה את האדם לרצות בטוב, לבחור בו 

ולהאיר את הסביבה באור של טוב. הנושא הראשון יעסוק בעבודת ה' 
של היהודי. בכיתה ד' המיקוד הוא עבודת ה' מתוך התלהבות יומיומית 

מתמשכת. תפיסה זו יוצרת נכונות לציות לשמירת גבולות מתוך 
בחירה.

השליחות שלי בעולם / עבודת ה'
המיקוד לכיתה ד’: עבודת ה' בהתלהבות 

1

עבודת ה' )3 שיעורים( א. 

מחויבות ובחירה )3 שיעורים( ב. 

   

שיעור 8:  "יש" אנחנו מקיימים מצוות!

לא נוותר על הטוב ביותר שיעור   :9

שיעור 10: מילוי מטלות מתוך תפיסה חיובית

35

כיתה ד'



שיעור 1

השליחות שלי בעולם / עבודת ה'

עבודת ה'
שיעור 8עבודת ה׳ בהתלהבות חב"ד חכמה 

פותחים

כתה ד׳ ב״ה

נספח 3 - דף עבודה

איך נושאים כד?

חברו בקו בין המשל לנמשל.

הנמשלהמשל

מנהלת בית הספר

עליו  "חושב  תמיד  ה'  היהודי,  נמצא  שבו  מצב  בכל 

ויעקב,  יצחק  אברהם,  בני  אנו,  כי  טובים".  דברים 

אהובים אצל ה' כבנים יחידים. יש בתוכנו נשמה יקרה 

שהיא החלק הכי חשוב שבנו, "חלק א-לוה ממעל".

כל אחד מאיתנו, כל יהודי ויהודיה, נבחר ונאהב באופן "המנהלת חושבת עליי דברים טובים"

אישי בידי בורא העולם.

ה' – בורא העולם ומנהיגו, לו אנו מודים בכל יום על "בואי, מלכי"

העולם הנפלא שברא ועל מתנת החיים שהעניק לנו.

"הכיני שם שתייה בתוך הכד"

על  כשחושבים   – ושמחה  התלהבות  מתוך  פעולה 

ה'  אל  קרובים  להיות  לנו,  שניתנה  הגדולה  הזכות 

תהיה  הפעולה  מיד  המצוות,  ידי  על  עונג  לו  ולגרום 

בשמחה!

המצוות – ה' מבקש: עשו את מצוותיי, קיימו הוראותיי, "נרגשת ושמחה"

למדו את תורתי.







שיעור 1

השליחות שלי בעולם - עבודת ה׳

שיעור 10 עבודת ה׳
עבודת ה׳ בהתלהבות

חב"ד דעת
מתחברים ומיישמים

כיתה ד׳ ב״ה

נספח 3 - שירים

שיר עצוב
בקושי טעמנו מנוחה,

הבוקר הגיע? השמש זרחה?

בקושי קמנו, עוד לא מתמודדים

וכבר יוצאים לעוד יום לימודים.

ה' ישמור, אני מזדעזע,

המורה על מבחן הודיע!

דמעה יורדת מכל אישון,

נפנה עכשיו לשיעור חשבון.

הילקוט כה כבד ואנו שחוחים,

הסתיימו הלימודים והביתה הולכים.

נכתת את הרגליים

לקנות לחם לארוחת צהריים,

ומן הפחת אל הפח –

לנקות את המטבח...

נגמר לו היום? לא הספקנו מאומה!

באופק הנה שוקעת החמה.

כבר נהיה חושך, איזה דיכאון,

הגיע הזמן ללכת לישון.

שיר שמח
אחרי לילה של מנוחה,

הבוקר הגיע! השמש זרחה!

קמים בזריזות, כמו חסידים,

כבר יוצאים לעוד יום לימודים.

הגיע הרגע להוכיח מה אני יודע –

המורה על מבחן הודיע.

בזמר קל על הלשון

נפנה עכשיו לשיעור חשבון.

מרימים את הילקוט, כולם מחכים

שיסתיימו הלימודים – והביתה הולכים.

בזריזות נישא רגלים

לקנות לחם לארוחת צהריים.

איזה מעשה מוצלח!

לנקות את המטבח.

כמו בתמונת נוף מדהימה

באופק הנה שוקעת החמה.

התעייפנו כל כך, הספקנו המון,

הגיע הזמן ללכת לישון.



שיעור 1

השליחות שלי בעולם - עבודת ה׳

שיעור 10 עבודת ה׳
עבודת ה׳ בהתלהבות

חב"ד דעת
מתחברים ומיישמים

כיתה ד׳ ב״ה

נספח 5

דף משימה

עבדו את ה׳ בשמחה

המשימה שאותה אשתדל לבצע השבוע בשמחה היא: 

אמירות שיסייעו לי לבצע את המשימה בשמחה: 

טבלת ביצוע:
יום א׳

תרמילון משימות: • לקום בבוקר • להתפלל מתוך הסידור • 
לעשות מבחן • לעשות שיעורי בית • לסייע בבית. 

יום ה׳יום ג׳ יום ו׳יום ד׳יום ב׳



ב"ה
נושא 2: השליחות שלי בעולם -מחויבות ובחירה

עד כה עמדו התלמידים על משמעות הערך של עבודת ה' ומילוי 
מטלות מתוך שמחה התלהבות. במהלך הנושא הבא יבררו מהם 

החסמים המונעים ממילוי המטלות ומהנהגה הולמת את עובד ה'. עד 
כה עמדנו על החסמים הפנימיים בשיעורים הבאים נברר התמודדויות 

בתחום החברתי.
בדורו של אברהם העברי, היה הוא היחידי מן העבר הרוחני, בעוד כל 

אנשי דורו היו מן העבר השני.
מאז ועד היום, יהודים מוצאים עצמם לעיתים קרובות בהתמודדות של 

יחיד מול רבים. ההיצמדות לאמת האלוקית, מחייבת זאת. אך בכל 
יהודי טמונים גם הכוחות לעמוד בהצלחה בהתמודדות זו.

כמובן שההתמודדות של יחיד מול רבים בבחירה בין טוב לרע, לובשת 
פנים רבות – רוחניות, מוסריות וחברתיות. היא מצריכה גיבוש זהות 

יציבה ורכישת כלים להתמודדות.

השליחות שלי בעולם / מחוייבות ובחירה
המיקוד לכיתה ד’: יחיד מול חברה בבחירה בין הטוב לרע 

1

עבודת ה' )3 שיעורים( א. 

מחויבות ובחירה )3 שיעורים( ב. 

   

שיעור 11:   עם לבדד ישכון – עמידה על עקרונות 

שיעור    :12חסיד יוצר סביבה – הכח להשפיע 

שיעור 13:   בדרכי נועם ובתוקף המתאים 

שיעור 13*:  מצליחים להשפיע – מעגלי השפעה

47
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השליחות שלי בעולם - מחוייבות ובחירה

שיעור 11 מחוייבות ובחירה
יחיד מול חברה בבחירה בין טוב לרע

חב״ד חכמה
פותחים

כיתה ד׳ ב״ה

נספח 1/א

סיפורי גבורה למשחק האישיות

א.

היישר מבית האסורים, טיפס לו העלם אל תוך ארמון המלוכה. כמה 
נחמד וקל היה לו אילו היה נטמע בתוך הארמון וגינוניו ונהנה ממנעמי 
ארץ מצרים, שהייתה המפותחת ביותר באותה תקופה. אבל לא, אף 
על פי שהוא היה העברי היחיד בכל מצרים, יוסף הצדיק לא שכח אף 
לרגע שהוא נין לאברהם, בן ליעקב. בכל לבו נשאר דבוק בתורה שלמד. 
אמנם הוא ניהל את כל ענייני הממלכה, אך כולם ידעו שהוא שונה. 
הוא מאמין בה', לומד את תורתו הקדושה, חי חיים רוחניים עשירים 

ובלבו בז להבלי מצרים ולתרבות השקר והרוע שלהם.

כאשר לאחר שנות געגועים רבים הגיע יעקב למצרים ופגש את בנו, 
גילה לאושרו שיוסף נשאר נאמן, יחיד מול רבים. 

ב.

תוק – תוק – תוק, בום – בום, הלמות הפטיש המכה על קירות העץ 
נשמע היטב בכל הסביבה. יום ועוד יום, שנה ועוד שנה, בונה לו האיש 
הבודד מבנה מוזר, אדיר ממדים. העוברים והשבים עוצרים, מסתכלים 
ומתפקעים מצחוק: נו, נח, איך מתקדמת העבודה? כבר שבעים שנה 
אתה עסוק בתיבה שלך, לא חבל? יכולת בינתיים לעשות חיים! אנחנו 
"סוחבים" מפה ומשם ובונים לנו ארמונות פאר, עושים ככל העולה על 

רוחנו בלי דין ובלי משפט. תתעורר!

את  הוא  יאמינו,  שלא  כולם,  שיצחקו  עסוק.  הוא  מאזין,  בקושי  נח 
האמת יודע. אם האנשים לא יחזרו למוטב, ישטוף הבורא את העולם 

כולו במים אדירים.

הוא יודע שלא ישמעו לו, ובכל זאת הוא מדקלם שוב: "חזרו בתשובה, 
מהר, בטרם יהיה מאוחר! כאשר המים יגיעו לכם עד הצוואר, כבר לא 

תצחקו..."

אבל הם צוחקים, ונח נשאר צדיק תמים בדורותיו, יחיד מול רבים.
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שיעור 11 מחוייבות ובחירה
יחיד מול חברה בבחירה בין טוב לרע

חב״ד חכמה
פותחים

כיתה ד׳ ב״ה

נספח 1/ב

סיפורי גבורה למשחק האישיות

ג.

יד ימין, יד שמאל! רגל ימין, רגל שמאל! אנחנו נהיה גבוהים וחזקים! 
אנחנו נהיה גמישים ובריונים!

ישראל  ארץ  ומפוארים.  גדולים  אצטדיונים  הוקמו  ועיר  עיר  בכל 
שהביטו  ובמתייוונים  מצוחצחים  במדים  הלבושים  ביוונים  התמלאה 
בהם בעיניים מעריצות. אותם מתייוונים מיהרו להחליף את לבושם 
בגלימות יווניות המקושטות בזרי פרחים ולהחליף את לימוד התורה 

הקדושה באימוני שרירים.

ומול כל אלו עמדו מעטים. מאבקם היה נראה חסר סיכוי! באותו זמן 
נראה שארץ ישראל לעולם לא תשוב להיות כפי שהייתה. היה נראה 
שאט אט ייכחדו המכבים הנאמנים לדבר ה', וארץ ישראל תהפוך לחלק 

מממלכת יוון האדירה.

אבל עוז רוחם ועקשותם היהודית של המכבים עמדו להם. הם למדו 
הפילים  עם  הגיבורים  היוונים  שניצחו.  עד  ונאבקו,  התפללו  ונלחמו, 

ברחו, והמכבים גברו: מעטים מול רבים.

ד.

"קדימה, ילדים, לצאת זה אחר זה, בשקט ובלי לעורר תשומת לב. מחר 
נשוב ונלמד שוב חומש".

כמה גבורה ואומץ לב נדרשו מן הילדים ומהוריהם שעה שעה, יום יום, 
ברוסיה הקומוניסטית. שמירת שבת, אכילת אוכל כשר, כל דבר עלה 
במאמצים מרובים. מי שנתפס – עונשו היה רע ומר, ולא תמיד זכו בני 

משפחתו לראותו שוב.

"רק תוותרו פה ושם. מה יקרה אם ילד קטן יכתוב בכיתה בשבת? כך 
הוא יוכל להתקדם, להיות כמו כולם, לזכות להשכלה גבוהה ולעבודה 
מכובדת. האם זה לא משתלם?" כך שמעו החסידים שוב ושוב. אך הם 
איזה  ועצובה,  כלואה  הטהורה  הנשמה  אם  "משתלם".  לא  שזה  ידעו 

טעם יש לעובדה שהגוף נהנה?

מול  מעטים  יהדותם,  את  והצילו  עמדו  הם  מופלאה  נפש  במסירות 
רבים.
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נספח 3 - דף עבודה

אנחנו מצליחות להשפיע
לפניכן שלושה סיפורים. קראו אותם ומלאו את המשימות שאחריהם.

1. אני משפיעה במשפחה:

האחים הקטנים שלי רבים ביניהם. בכל פעם 
דברים.  מיני  בכל  זה  זה את  הם מאשימים 
למריבות  נגררת  אני  גם  רבות  פעמים 
אווירה  יש  שלנו  שבבית  לי  חבל  קטנוניות. 

של מריבות, אבל מה אני יכולה לעשות?

דרך הפעולה שבחרתי:

המחשבה שנתנה לי כח לפעול:

2. אני משפיעה בכיתה:

חני גילתה למורה שמירי העתיקה במבחן. המורה 
פסלה למירי את המבחן, ולכן מירי כעסה מאוד 

על חני והחליטה להחרים אותה.

היא  באמת  חני.  על  כועסת  שמירי  מבינה  אני 
נורא.  דבר  הוא  חרם  אבל  חמור.  עשתה מעשה 
חוששת  אני  אבל  בו!  להשתתף  מוכנה  לא  אני 
שיחרימו גם אותי, ובכלל, איך אוכל למנוע את 

החרם על חני?

דרך הפעולה שבחרתי:

המחשבה שנתנה לי כח לפעול:

3. אני משפיעה בקהילה:

במרכז הקליטה בשכונתנו מתגוררות משפחות 
מדינות.  מיני  מכל  חדשים  עולים  של  רבות 
הם חסרי כל גם בגשמיות וגם ברוחניות, אין 
הם יודעים אפילו דברים פשוטים ובסיסיים 
ביהדות. לפני פורים חשבתי שבעצם חברות 
רבות מכיתתי היו שמחות לתרום ממתקים, 
לעצב משלוחי מנות ולחלק להם. אבל אין לי 

אומץ לארגן את זה. מה אעשה?

דרך הפעולה שבחרתי:

המחשבה שנתנה לי כח לפעול:
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נספח 4 - דף קומיקס





ב"ה

 
 

 

”

רשת חינוך חב"ד בארץ ישראלרשת חינוך חב"ד בארץ ישראל

אגף חינוך חברתי חסידי

אני רוצה לפעול ולעשות, 
אבל איך?

הרבי והכלל - מפעל השליחות
שליחים של אור שיעור 14 

פנסאים בפעולה שיעור 15 
בכח המשלח שיעור 16 

שמחה או הוללות?
להיות בשמחה תמיד שיעור 17 

סוף מעשה במחשבה תחילה שיעור 18 
לא נסחפים - סוחפים! שיעור 19 

תוכנית שיעורי חינוך חברתי - חסידי

נושא: האמצעים

נרות להאיר





ב"ה

1

נושא 3: האמצעים / התקשרות לרבי

בשיעורים הקודמים דנו התלמידים בעבודת ה' של יהודי בנושא של עמידה 
על העקרונות. בשיעורים הבאים יבחינו התלמידים באמצעים בהם נעזרים 

לביצוע השליחות בעולם – ההתקשרות לרבי ומשימת השליחות בכח 
המשלח. חברה בה היחיד תורם מעצמו למען הזולת היא חברה מתוקנת. 

בחברה כזו היחיד איננו 'אגואיסט' המסתפק בהישגיו ושלימותו האישית אלא 
שם לנגד עיניו גם את צרכי הזולת, מסייע לו ומקדם אותו. אך מעבר לאנושיות 

שבחברה כזו, זוהי אכן מחוייבות של כל חסיד. הרבי הגדיר באחת היחידויות 
שתפקידו כ'ראש בני ישראל' הוא להצית נשמות. הרבי נותן את האש ליהודי 

אחר, ומאפשר לו להדליק את נשמתו. כחסידים המקושרים לרבי, מוטלת 
אף עלינו החובה להדליק את הנשמות, כלומר, להשפיע לטובה על הסביבה. 
זהו תפקידנו כפי שהגדיר זאת הרבי הרש"ב – 'חסיד הוא פנסאי', הוא האדם 

האחראי להדליק את הפנסים האחרים שעדיין כבויים מכל סיבה שהיא. 
חשוב להדגיש שההשפעה איננה משהו חיצוני שהחסיד משפיע על זולתו, 

אלא החסיד רק מעורר את הנשמה החבויה אצל אותו האדם, בדומה למשל 
הפנסאי בו השמן והפתילות קיימות רק ישנו צורך לסייע להן להידלק. חובה 
זו נגזרת ממטרת העבודה בעולם. המטרה איננה רק שהאדם יתקדם באופן 

אישי ויתעלה בעצמו, אלא המטרה היא להעלות את העולם כולו ולהביאו 
למצב של גאולה. 

האמצעים / התקשרות לרבי
המיקוד לכיתה ד’: הרבי והכלל – מפעל השליחות

1

התקשרות לרבי )3 שיעורים( א. 

שמחה פורצת גדר )4 שיעורים( ב. 

   

שיעור 14:   שליחים של אור 

שיעור 15: פנסאים בפעולה 

שיעור 16:   בכח המשלח
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ב"ה
נושא 3: האמצעים / שמחה פורצת גדר

בשיעורים הקודמים בחנו התלמידים את המניעים המקדמים והחוסמים אותם 
בהתנהלותם והתבוננו כיצד הקשר שלהם עם הרבי מסייע להם בעבודתם. 

בנושא משנה זה יכירו התלמידים אמצעי יסודי נוסף שיסייע לעבודת ה'. 
ידועה האמרה שניצחון בקרב יגיע באמצעות השמחה. השמחה היא אבן 

יסוד הכרחית בחייו של היהודי. השמחה הינה הרגשת אושר הפושטת בלב 
ומקבלת ביטוי בדרך כלל גם באופן חיצוני.

כיהודים, אנו מצווים לעבוד את ה' בשמחה. מעגלי החיים האישיים והכלליים 
שלנו סובבים סביב מוקדי שמחה. השמחה מהווה גם אינדיקציה לעוצמת 

האמונה והביטחון בה', שהכל מידו יתברך והוא מיטיב לכל. 
לשמחה מניעים שונים. על פי המניעים, אפשר לעיתים לשער מה יהיו דרכי 

הביטוי של השמחה, מה תהיה עוצמתה ומה יהיו תוצאותיה.
ביחידת הלימוד שלהלן, ננסה להכיר את השמחה האמיתית, מניעיה, ודרכי 

הביטוי שלה ולהבדילה מ"אחותה החורגת" - ההוללות. נכיר את המהות 
של כל אחת מהן, נלמד לזהות את המאפיינים שלהן ונבדיל ביניהן. ביחידות 

הבאות ידובר על התוצאות של ההוללות לעומת השמחה ועל יכולת העמידה 
בלחץ חברתי, בהקשר זה.

אמצעים / שמחה פורצת גדר
המיקוד לכיתה ד’: שמחה או הוללות? 

1

התקשרות לרבי )3 שיעורים( א. 

שמחה פורצת גדר )3 שיעורים( ב. 

   

שיעור 17:   להיות בשמחה תמיד 

שיעור 18:   סוף מעשה במחשבה תחילה 

שיעור 19:   לא נסחפים – סוחפים!
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כיתה ד'



שיעור 1

האמצעים / שמחה

שיעור 17
שמחה

שמחה או הוללות?
חב״ד חכמה

פותחים

כיתה ד׳ ב״ה

נספח 1

שאלון

שאלון

שם:

נסו להיזכר בחוויה אישית של שמחה   .1
אמיתית שחוויתם לאחרונה. כתבו, מה הייתה 

הסיבה לשמחה?

מי היו השותפים שלכם לשמחה?   .2

על פני כמה זמן המשכתם להרגיש את   .3
תחושת השמחה?

באיזו דרך ביטאתם את שמחתכם?  .4

החוויה האישית שלי









שיעור 1

האמצעים / שמחה

שיעור 18 חב"ד בינה 
מתבוננים

כיתה ד׳ ב״ה

שמחה
שמחה או הוללות?

נספח 1/א

סיפור

 במשפחה
אמא  הספר.  מבית  מוקדם  חזרנו  חודש  בראש 
הייתה בעבודה, והאחים הקטנים הסתובבו בחוסר 
מעש, קצת רבים זה עם זה, מחפשים משהו לעשות 
זה היה  ניסיתי לקרוא ספר, אבל  אני  – מרגיזים. 
בלתי אפשרי. 'מה עושים איתם?' חלפה מחשבה 

במוחי. 
ראש  היום  חודש.  ראש  סתם  לא  היום  הרי  רגע, 
זה  אולי  בשמחה!  להיות  הזמן  זהו  אדר!  חודש 
מה שהם מחפשים? האמת היא שממש לא רציתי 
לעזוב את הספר, ובטח שלא לרקוד. אבל הרגשתי 
הטייפ  את  הפעלתי  לעשות.  שצריך  מה  שזה 
ושלפתי מהתיק שקית של ביסלי. ״מי שבא לרקוד 
חיש  התאספו  האחים  הכרזתי.  הפתעה,״  מקבל 
קל סביבי. רקדנו עם קצב הניגון כשמדי פעם אני 
משנה את צורת הריקוד כדי לשעשע אותם. הם 
היו כל כך מאושרים ועליזים, עד ששכחו לבקש 

את הביסלי המגיע להם. 



שיעור 1

האמצעים / שמחה

שיעור 18 חב"ד בינה 
מתבוננים

כיתה ד׳ ב״ה

שמחה
שמחה או הוללות?

נספח 1/ב

סיפור

 בכיתה
נכנסה  הלימודים  סיום  לפני  ספורות  דקות 
יריד  של  ביטולו  על  והודיעה  לכיתה  המזכירה 
לא  שונות,  מסיבות  ״השנה,  המסורתי:  פורים 
יתקיים יריד פורים. כל כיתה תערוך לעצמה מסיבת 
פורים כיתתית.״ היינו המומות ומאוכזבות. פורים 
לנחם  דרך  מצאה  לא  המורה  אפילו  יריד?  בלי 
הרוח  מצב  את  להעלות  שצריך  הרגשתי  אותנו. 
בכיתה והצעתי: ״אולי נערוך יריד פורים כיתתי?" 
החברות הביטו בי מי בזלזול, מי בייאוש. כיתתי? 

רעיון משונה... נעשה פה דוכנים?
לא נכנעתי, במיוחד מפני שראיתי זיק של הערכה 
יחד  כולנו  נבנה  כיתתי!  יריד  כן!  המורה:  בעיני 
תפעיל  כיתה  חצי  בתחילה  והפעלות.  דוכנים 
כך  ואחר  תיהנה,  האחרת  והמחצית  הדוכנים  את 
מהרעיון  החברות  התלהבו  לאט  לאט  נתחלף! 
לא  הגבוהות,  בכיתות  תלויות  נהיה  לא  מצוין!   –
זמן רב בתור. הרעיונות שלנו הם  נצטרך לחכות 

הכי טובים!



שיעור 1

האמצעים / שמחה

שיעור 18 חב"ד בינה 
מתבוננים

כיתה ד׳ ב״ה

שמחה
שמחה או הוללות?

נספח 1/ג

סיפור

 במשפחה
בכל שנה בן דודי ראובן ואני נפגשים בפורים במשתה 
אצל סבא וסבתא ונהנים מאוד. השנה ראובן כבר חגג בר 
מצווה והגיע בארשת חשיבות כשהוא חבוש במגבעתו 
איתי  שיחק  ולא  הדודים  בין  התיישב  הוא  החדשה. 
פתאום  התאכזבתי.  עברו.  בשנים  כמו  השולחן  סביב 
היה לי חשק לעשות משהו שונה, מיוחד, שיסתכלו גם 
עליי וישימו לב שאני נמצא. הכנתי לי על המדף ליד 
הכניסה לבית כמה מקלות של זיקוקי דינור וגפרורים. 
ופניתי לארון החשמל.  יצאתי לחדר המדרגות  אז  או 
השתרר  הבית  וכשבכל  הראשי,  המפסק  את  הורדתי 
הם  הזיקוקים.  את  והדלקתי  בריצה  נכנסתי   – חושך 
האירו והתיזו ניצוצות. זה היה באמת יפה לטעמי. רק 
- מחזיק את הזיקוקים  וחייכתי  אחרי דקה שעמדתי 
לבדוק  רץ  הוא  דאג,  אבא  הקולות:  במוחי  נקלטו   -
באיזה מכשיר חשמלי משחקים הילדים שבגללו כבה 
החשמל. אמא רק אמרה – "מה יהיה על הפשטידות? 
סבתא  יימס!"  הכל  והגלידות!  אוי.  עובד,  לא  התנור 
החזיקה את ידה על לבה ולחשה, כמה שאני נבהלתי, 
מבוהלים  הוריהם,  את  וחיפשו  בכו  הקטנים  ויי.  אוי 
את  לעזוב  מיהרתי  פתאום.  אותם  שתפס  מהחושך 

הזיקוקים ולהרים את המפסק הראשי. 



שיעור 1

האמצעים / שמחה

שיעור 18 חב"ד בינה 
מתבוננים

כיתה ד׳ ב״ה

שמחה
שמחה או הוללות?

נספח 1/ד

סיפור

 בכיתה
היה ראש חודש אדר. הבאנו מסכות והחלטנו שהיום 
– יהיה מה שיהיה – לא נלמד! המורה נכנסה והתחילה 
לעבור על השמות ביומן. רינה קמה והתחילה לשיר: 
ביקשה  המורה  אדר!"  משנכנס  מש...  מש  מש  "מש 
הצטרפו  בנות  וכמה  לשיר,  המשיכה  רינה  שתשב. 
ונעמדה.  השמות  את  לקרוא  הפסיקה  המורה  אליה. 
כך  אחר  ומיד!  עכשיו,  שקט  השולחן:  על  דפקה  היא 
ועלינו  היום,  הלל  לנו  "יש  אמרה:  יותר  נמוך  בקול 
להזדרז. מלבד זאת תכננתי לכן פעילות נחמדה לכבוד 

ראש חודש. אז אנא, שקט!"
לרקוד,  התחילה  רינה  לשיר.  הפסיקו  לא  התלמידות 
השתדלתי  אני.  גם  הצטרפתי  הצטרפו.  חברות  ועוד 
שלא להסתכל על המורה שעמדה מושפלת ולא ידעה 
כיצד להשתיק את הכיתה. נהיה שמח יותר ויותר – עד 
שנכנסה המנהלת. כולן התפזרו למקומות, מתנשמות 
המנהלת.  שאלה  פה?״  קורה  ״מה  נבוכות.  ומזיעות, 
יריד  את  להקדים  ״החלטתן  בכיתה.  דממה  הייתה 
כשיתקיים  שבועיים,  בעוד  כרצונכן.  טוב,  פורים? 
כמה  עוד  החליפה  היא  ותלמדו״.  תשבו  אתן  היריד, 

מילים עם המורה ויצאה מהכיתה. 















שיעור 1

האמצעים / שמחה

שיעור 19 שמחה
שמחה או הוללות?

חב"ד דעת
מתחברים ומיישמים

כיתה ד׳ ב״ה

נספח 3 / א

מקרים לקבוצות

"חודש אדר כבר כמעט מסתיים, חייבים לנצל אותו!" קראה 
בהתלהבות חני, המלכה הלא מוכתרת של הכיתה. "באמצע 
השיעור נלחיץ קצת את המורה. אני 'אתעלף', ואתן תשפכו 
משתפות  כולן  אבל  חבל"ז!  מצחיק  יהיה  זה  מים...  עליי 

פעולה, כן?"

אני יודעת שזו ממש הוללות...
מה הסיבה להצעה?
מה יהיו התוצאות?
איך תרגיש הכיתה?
איך תרגיש המורה?

אם אשתף פעולה...
מה ארגיש בשעת מעשה?
מה ארגיש לאחר מעשה?

נסחו משפט מסכם לתשובה וכתבו אותו על הפרצוף העצוב.

אם לא אשתף פעולה...
מה יגידו עליי החברות?

איך איראה בעיני הכיתה?
איך ארגיש ביני לבין עצמי?

נסחו משפט מסכם לתשובה וכתבו אותו על הפרצוף השמח.

אני ממש מתלבטת, מה הייתן עושות במקומי?
חשבו מה הייתן אומרות לחברות. לצורך זה השלימו את המשפטים שבשתי הרצועות שקיבלתן.



שיעור 1

האמצעים / שמחה

שיעור 19 שמחה
שמחה או הוללות?

חב"ד דעת
מתחברים ומיישמים

כיתה ד׳ ב״ה

נספח 3 / ב

מקרים לקבוצות

ומחפשות  במעגל  יחד  יושבות  הכיתה  בנות  רוב  הפסקה. 
ברכה  על  לרדת  מתחילה  שרה  האווירה.  את  לחמם  איך 
השמנמנה וכולן מצחקקות. "נו, תגידי גם את משהו", קוראת 

אליי שרה בבדיחותא.

אני יודעת שזו ממש הוללות...
מה הסיבה להצעה?
מה יהיו התוצאות?

איך תרגשנה החברות לאחר מכן?
איך מרגישה ברכה?

אם אשתף פעולה...
מה ארגיש בשעת מעשה?
מה ארגיש לאחר מעשה?

נסחו משפט מסכם לתשובה וכתבו אותו על הפרצוף העצוב.

אם לא אשתף פעולה...
מה תאמרנה עליי החברות?
איך ארגיש ביני לבין עצמי?

נסחו משפט מסכם לתשובה וכתבו אותו על הפרצוף השמח.

אני ממש מתלבטת, מה הייתן עושות במקומי?
חשבו מה הייתן אומרות לחברות. לצורך זה השלימו את המשפטים שבשתי הרצועות שקיבלתן.



שיעור 1

האמצעים / שמחה

שיעור 19 שמחה
שמחה או הוללות?

חב"ד דעת
מתחברים ומיישמים

כיתה ד׳ ב״ה

נספח 3 / ג

מקרים לקבוצות

מגוונות:  בכיתה  התחפושות  כיף!  איזה  הגיע,  פורים  שוק 
מרימה  "המכשפה"  גילה  מעניינות...  מפחידות,  מצחיקות, 
את מקלה וקוראת בקול מלווה בצחוק: "קדימה, לכיתה א', 

בואו נעשה שם קצת שמח!" כולן כבר בעקבותיה...

אני יודעת שזו ממש הוללות...
מה הסיבה להצעה?
מה יהיו התוצאות?

איך תרגשנה תלמידות כיתה א'?
איך  תרגשנה תלמידות כיתתי?

אם אשתף פעולה...
מה ארגיש בשעת מעשה?
מה ארגיש לאחר מעשה?

נסחו משפט מסכם לתשובה וכתבו אותו על הפרצוף העצוב.

אם לא אשתף פעולה...
מה תאמרנה עליי החברות?
איך ארגיש ביני לבין עצמי?

נסחו משפט מסכם לתשובה וכתבו אותו על הפרצוף השמח.

אני ממש מתלבטת, מה הייתן עושות במקומי?
חשבו מה הייתן אומרות לחברות. לצורך זה השלימו את המשפטים שבשתי הרצועות שקיבלתן.



שיעור 1

האמצעים / שמחה

שיעור 19 שמחה
שמחה או הוללות?

חב"ד דעת
מתחברים ומיישמים

כיתה ד׳ ב״ה

נספח 3 / ד

מקרים לקבוצות

והיפה  החדש  השעון  את  הכיתה  כל  לפני  הציגה  דינה 
עשר  לארוחת  ידיה  את  ליטול  כשיצאה  במתנה.  שקיבלה 
אמרה שירה בשובבות: "בואו נגנוב לה את השעון לזמן קצר, 
נראה מה תעשה", וכבר הגישה לי את השעון כדי שאמצא 

לו מקום מסתור...

אני יודעת שזו ממש הוללות...
מה הסיבה להצעה?
מה יהיו התוצאות?
איך תרגיש דינה?

איך  תרגיש שירה?

אם אשתף פעולה...
מה ארגיש בשעת מעשה?
מה ארגיש לאחר מעשה?

נסחו משפט מסכם לתשובה וכתבו אותו על הפרצוף העצוב.

אם לא אשתף פעולה...
מה תאמרנה עליי החברות?
איך ארגיש ביני לבין עצמי?

נסחו משפט מסכם לתשובה וכתבו אותו על הפרצוף השמח.

אני ממש מתלבטת, מה הייתן עושות במקומי?
חשבו מה הייתן אומרות לחברות. לצורך זה השלימו את המשפטים שבשתי הרצועות שקיבלתן.



שיעור 1

האמצעים / שמחה

שיעור 19 שמחה
שמחה או הוללות?

חב"ד דעת
מתחברים ומיישמים

כיתה ד׳ ב״ה

נספח 4 / א

אם אשתף פעולה...



שיעור 1

האמצעים / שמחה

שיעור 19 שמחה
שמחה או הוללות?

חב"ד דעת
מתחברים ומיישמים

כיתה ד׳ ב״ה

נספח 4 / ב

אם לא אשתף פעולה...





ב"ה

 
 

 

”

רשת חינוך חב"ד בארץ ישראלרשת חינוך חב"ד בארץ ישראל

אגף חינוך חברתי חסידי

ירידה לצורך עליה
ירידה או עליה? שיעור 20 
קצת היסטוריה... שיעור 21 
זה קורה גם לנו! שיעור 22 

תוכנית שיעורי חינוך חברתי - חסידי

נושא: גאולה

נרות להאיר

בכל פעולה אני צועדת עוד צעד, 
הנה, כבר, אני מגיעה אל היעד!





ב"ה
נושא 4:  המטרה / גאולה

בנושא הקודם בחנו התלמידים את האמצעים שיסייעו להם בסיגול התנהלות 
חברתית-חסידית מתאימה. כעת יבחנו התלמידים את המטרה העומדת לנגד 

עיניו של חסיד, מכוונת ומאירה את דרכו – הגאולה.
הגאולה היא ההיפך מגלות ; מצב אוטופי –טוב ללא שמץ של רע.  האחריות 
שלנו בזמן הגלות היא להביא את הגאולה, ולצפות ולהאמין בביאת המשיח. 

הדר היא להרבות בטוב ולדעת שכל מעשה יכול להכריע את הכף.
הדגם הראשון של גלות וגאולה היה בגאולת מצרים ולאורו נבחן כל נושא  זה. 

מצרים כשמה כן היא מבטאת "מיצר" , גבול - כל דבר שחוסם את האדם 
להגיע למטרה לייעודו. ברובד העמוק יותר הגאולה מהווה תוצאה של הגלות; 

הגלות  מהווה שלב מקדים והכרחי לגאולה. במהלך הגלות קיימת ירידה 
המתבטאת בקשיים, עיכובים, חסמים, ניסיונות  וכד' הגאולה היא צמיחה 

ועלייה הנובעת מכור ההיתוך של הגלות ומביאה את האדם והעולם לשחרור 
מהמיצרים, הקשיים והעיכובים. בעקבות ההתמודדות עם הניסיונות נעשים  

האדם והעולם נעלים יותר מאשר היו לפני כן. 

המטרה / גאולה
המיקוד לכיתה ד’: ירידה לצורך עלייה

1

גאולה - ירידה לצורך עליה )3 שיעורים(

   

שיעור 20:   ירידה או עליה?         

שיעור 21:   ירידה לצורך עליה לאורך הדורות  

שיעור 22:   ירידה לצורך עלייה בחיי היום יום 

88

כיתה ד'
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נספח 1

דו שיח

א: אוף, קשה לי כל כך, איזה שינוי. 
נראה לי שלעולם לא אתרגל אל 

החושך הזה.

ב: מה כבר ההבדל?

א: שמים וארץ! את בכלל לא מבינה, 
הכל פה אחרת: חשוך נורא, שונה 
לגמרי ממה שהכרתי! כל כך הרבה 

גשמיות מסביב. 

ב: מה, כמעט לא מרגישים 
אלוקות? את לא מגזימה?

ב: את בטוחה שלא רואים שם 
את האור הנפלא, לא חשים את 
הקדושה, את הקרבה המיוחדת 

שאני זוכה לה פה? 

א: לא חשבתי שייתכנו דברים נוראיים 
כל כך.

א: הלוואי והייתי זוכה שוב לכל 
הדברים האלה. אין לך מושג כמה אני 
משתוקקת לחזור למקומי הקודם. אני 

מרגישה כאן זרה ולא שייכת.
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בנק רגשות

1. כתבו איזה רגש מלווה אתכם כשאתם צופים בתמונה בתחתית גרם המדרגות.

2. כתבו איזה רגש מלווה אתכם לאחר שסידרתם את הרצף בראש גרם המדרגות. 

כעס

עצב

בלבול

תמיהה

שעמום

אדישות

חוסר חיים

בהלה

רתיעה

תדהמה

חרדה

דאגה

תקווה

ציפייה

דחייה

שמחה

הקלה

עידוד

התפעלות
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מכתב מהנשמה

שלום לך,
זאת אני, הנשמה שלך. אולי את מרגישה שאנחנו מכירות מהיום שנולדת, אבל אני 

שמחה על ההזדמנות שיש לי לספר לך קצת על עצמי.

האמת היא שאני עוד הייתי קיימת הרבה-הרבה לפני שאת נולדת... שכנתי לי תחת 
כיסא הכבוד, נהנית מזיו השכינה. כמה טוב היה שם! רק טוב וקדושה!

יום אחד ה' אמר לי שהגיע הזמן שלי לרדת לעולם, כי תינוקת חדשה צריכה להיוולד 
)זאת היית את!(. הסתכלתי על העולם הזה ולא רציתי לרדת. ראיתי אנשים שהולכים 
לעבודה במקום להתפלל, שאוכלים, שותים וישנים – ושוכחים מה' ומהמצוות. לא 

הבנתי איך אפשר לעשות עוד דברים ולא את רצון ה'!

כמה קשה היה לי לרדת. אבל ידעתי שדווקא כאן, בעולם הזה, אני יכולה לגרום לה' 
נחת ושמחה, כי אני יכולה להפוך דברים גשמיים להיות שייכים לה'.

אבל את, לפעמים, במקום לעזור לי במשימה החשובה – את מקשיבה לקול הנפש 
הבהמית. אני מנסה לשכנע אותך ולהסביר כמה כדאי לך להתפלל. אבל את מפהקת 
בקושי, ובעצלנות מוציאה את הסידור. אומרת את המילים בכזה חוסר חשק, שממש 

מתחשק לי לבכות. בשביל זה ירדתי לעולם הזה?

רציתי רק לספר לך שתדעי שיש לך כוח עצום! יחד אנחנו מסוגלות לעשות משהו 
שאפילו המלאכים בשמים אינם יכולים. אל תוותרי על הזכות הזאת!

שלך, הנשמה

נשמה יקרה שלי,



שיעור 1

המטרה - גאולה

שיעור 21 חב"ד בינה 
מתבוננים

כיתה ד׳ ב״ה

גאולה
ירידה לצורך עליה

נספח 3 א

כרטיסיות לקבוצות

ָך ְלגוֹי גָּדֹול ַוֲאָבֶרְכָך  ... ְוֶאֶעשְׂ ר ַאְרֶאךָּ ית ָאִביָך ֶאל ָהָאֶרץ ֲאשֶׁ ָך ּוִמבֵּ ַוּיֹאֶמר ה' ֶאל ַאְבָרם: ֶלְך ְלָך ֵמַאְרְצָך ּוִמּמֹוַלְדתְּ
ר ָרָכׁשּו ְוֶאת ַהנֶֶּפׁש  ם ֲאשֶׁ ל ְרכּושָׁ ן ָאִחיו ְוֶאת כָּ ּתוֹ ְוֶאת לֹוט בֶּ ַרי ִאשְׁ ח ַאְבָרם ֶאת שָׂ קַּ ָרָכה... ַויִּ ֶמָך ֶוְהֵיה בְּ ָלה שְׁ ַוֲאַגדְּ

ָנַען... ַנַען ַויָּבֹאּו ַאְרָצה כְּ ר ָעשּׂו ְבָחָרן, ַויְֵּצאּו ָלֶלֶכת ַאְרָצה כְּ ֲאשֶׁ

ְצִרים ֶאת  ְראּו ַהמִּ בֹוא ַאְבָרם ִמְצָרְיָמה ַויִּ ָאֶרץ. ַוְיִהי כְּ י ָכֵבד ָהָרָעב בָּ ם, כִּ ָאֶרץ, ַויֵֶּרד ַאְבָרם ִמְצַרְיָמה ָלגּור שָׁ ַוְיִהי ָרָעב בָּ
ְרעֹה.  ית פַּ ה בֵּ ח ָהִאשָּׁ קַּ ְרעֹה, ַותֻּ ֵרי ַפְרעֹה ַוְיַהְללּו אָֹתּה ֶאל פַּ ְראּו אָֹתּה שָׂ י ָיָפה ִהוא ְמאֹד. ַויִּ ה כִּ ָהִאשָּׁ

ֵבד ְמאֹד  ים... ְוַאְבָרם כָּ ָפחֹת, ַוֲאתֹנֹת ּוְגַמלִּ ֲעבּוָרּה, ַוְיִהי לוֹ צֹאן ּוָבָקר ַוֲחמִֹרים, ַוֲעָבִדים ּושְׁ ... ּוְלַאְבָרם ֵהיִטיב בַּ
ֶסף ּוַבזָָּהב. כֶּ ְקֶנה, בַּ מִּ בַּ

ענו על השאלות בעל פה:
מה מבטיח לו ה'? לאן הולך אברהם בציווי ה'?  

כעת השלימו את הכתוב בעיגול:
אברהם מגיע ל ___________. הוא נמצא במצב __________.  

ענו על השאלות בעל פה:
מה קורה לו בירידתו? לאן יורד אברהם?  מדוע נאלץ אברהם לעזוב את ארץ כנען? 

כעת השלימו את הכתוב בעיגול:
אברהם יורד ל ___________. הוא נמצא במצב __________.  

ענו על השאלות בעל פה:
מהו מצבו של אברהם כעת? מה משמעות הביטוי "כבד מאוד"?  

כעת השלימו את הכתוב בעיגול:
אברהם יוצא מ_________. יש לו _________ רב. מצבו _________.  

אברהם אבינו
א

ב

ג

קוראים

קוראים

קוראים

חושבים

חושבים

חושבים
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ים. סִּ תֶֹנת פַּ ה לוֹ כְּ י ֶבן ְזֻקִנים הּוא לוֹ, ְוָעשָׂ ָניו כִּ ל בָּ ָרֵאל ָאַהב ֶאת יֹוֵסף ִמכָּ ְוִישְׂ

ְמֵעאִלים  שְׁ רּו ֶאת יֹוֵסף ַליִּ ְמכְּ לֹם... ַויִּ רוֹ ְלשָׁ בְּ ְנאּו אֹתוֹ, ְולֹא ָיְכלּו דַּ שְׂ ל ֶאָחיו ַויִּ י אֹתוֹ ָאַהב ֲאִביֶהם ִמכָּ ְראּו ֶאָחיו כִּ ַויִּ
ֶלְך  ר ֲאִסיֵרי ַהמֶּ ית ַהּסַֹהר, ְמקֹום ֲאשֶׁ ֵנהּו ֶאל בֵּ תְּ ח ֲאדֵֹני יֹוֵסף אֹתוֹ ַויִּ קַּ ֶסף, ַויִָּביאּו ֶאת יֹוֵסף ִמְצָרְיָמה... ַויִּ ִרים כָּ ֶעשְׂ בְּ

ֵבית ַהּסַֹהר. ם בְּ ֲאסּוִרים, ַוְיִהי שָׁ

ׁש  ן אָֹתּה ַעל ַיד יֹוֵסף, ַויְַּלבֵּ תֵּ ְעּתוֹ ֵמַעל ָידוֹ ַויִּ ְרעֹה ֶאת ַטבַּ ַויַָּסר פַּ
ֶבת  ִמְרכֶּ ב אֹתוֹ בְּ ם ְרִבד ַהזָָּהב ַעל ַצוָּארוֹ. ַויְַּרכֵּ ׁש, ַויָּשֶׂ ְגֵדי שֵׁ אֹתוֹ בִּ

ל ֶאֶרץ  ְקְראּו ְלָפָניו ַאְבֵרְך, ְוָנתוֹן אֹתוֹ ַעל כָּ ר לוֹ ַויִּ ֶנה ֲאשֶׁ שְׁ ַהמִּ
ִמְצָרִים.

קראו את השיחה של הרבי:
ליחס  זכה  ולכן  שבבנים,  האהוב  היה  הוא 
הכל  אחד  יום  והנה,  אביו.  מיעקב  מיוחד 
לעבד,  נמכר  למצרים,  ירד  יוסף  השתנה. 
לבית  נכנס  והוא  מצבו  הידרדר  כך  ואחר 
נער   – לו  הורע  רוחנית  מבחינה  גם  הכלא. 
צעיר שגדל באווירה של קדושה ונפל היישר 
בסופו  אך  הטומאה...  למקום  מצרים,  לתוך 
את  הכלא  בבית  שפגש  כך  בזכות  דבר  של 
יוסף  נעשה  חלומו,  את  ופתר  המשקים  שר 
למעמד  והגיע  מצרים,  ארץ  כל  על  השליט 
אביו.  אצל  בהיותו  מאשר  יותר  הרבה  גבוה 
גם מבחינה רוחנית התעלה מאוד. הוא נקרא 
הניסיונות  כל  על  התגבר  כי  הצדיק",  "יוסף 
שבארץ הטומאה ונשאר צדיק ותמים. כאשר 
כוחות  אצלו  מתגלים  בניסיון  עומד  אדם 

מיוחדים שלא ידע על קיומם בעבר. 

ענו על השאלות בעל פה:
מהו המעמד של יוסף בהשוואה לאחיו? כיצד מתייחס יעקב לבנו יוסף? 

כעת השלימו את הכתוב בעיגול:
יוסף הוא הבן ה__________ של יעקב.  

ענו על השאלות בעל פה:
מהו מעמדו כעת? לאן מגיע יוסף בסופו של דבר?  כיצד נוהגים אחי יוסף ביוסף?  

כעת השלימו את הכתוב בעיגול:
יוסף מגיע ל__________. הוא נמצא במצב ___________.  

ענו על השאלות בעל פה:
מהו מעמדו של יוסף במצרים? 	 
כיצד הירידה למצרים הביאה להתעלותו הגשמית של יוסף?	 
כיצד הירידה למצרים הביאה להתעלותו הרוחנית של יוסף? 	 

כעת השלימו את הכתוב בעיגול: 
יוסף הוא __________ למלך.

יוסף הצדיק
א

ב

ג

קוראים

קוראים

קוראים

חושבים

חושבים

חושבים
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ְמאֹד  ְרּבּו ַויַַּעְצמּו בִּ ְרצּו ַויִּ שְׁ רּו ַויִּ ָרֵאל פָּ אּו. ּוְבֵני ִישְׂ ִאים ִמְצָרְיָמה, ֵאת ַיֲעקֹב ִאיׁש ּוֵביתוֹ בָּ ָרֵאל ַהבָּ ֵני ִישְׂ מֹות בְּ ה שְׁ ְוֵאלֶּ
ֵלא ָהָאֶרץ אָֹתם. מָּ ְמאֹד, ַותִּ

ל  ֶדה, ֵאת כָּ שָּׂ חֶֹמר ּוִבְלֵבִנים, ּוְבָכל ֲעבָֹדה בַּ ה, בְּ ֲעבָֹדה ָקשָׁ ָפֶרְך. ַוְיָמְררּו ֶאת ַחיֵּיֶהם בַּ ָרֵאל בְּ ֵני ִישְׂ ַויֲַּעִבדּו ִמְצַרִים ֶאת בְּ
ָפֶרְך. ר ָעְבדּו ָבֶהם בְּ ֲעבָֹדָתם ֲאשֶׁ

ְהֹית ַהּבֶֹקר, ַוְיִהי קֹלֹת  י בִּ ִלישִׁ ַעְבדּון ֶאת ָהֱאלִֹהים ַעל ָהָהר ַהזֶּה... ַוְיִהי ַבּיֹום ַהשְּׁ ְצַרִים תַּ הֹוִציֲאָך ֶאת ָהָעם ִממִּ בְּ
ֲחֶנה... ַוְיִהי קֹול ַהשָֹּׁפר הֹוֵלְך ְוָחֵזק ְמאֹד,  מַּ ר בַּ ל ָהָעם ֲאשֶׁ ֵבד ַעל ָהָהר, ְוקֹל ׁשָֹפר ָחָזק ְמאֹד, ַויֱֶּחַרד כָּ ּוְבָרִקים ְוָעָנן כָּ

ר ְוָהֱאלִֹקים ַיֲעֶנּנּו ְבקֹול. ַויֵֶּרד ְיקָוק ַעל ַהר ִסיַני ֶאל רֹאׁש ָהָהר. ה ְיַדבֵּ מֹשֶׁ

ענו על השאלות בעל פה:
מהיכן הגיעו בני ישראל למצרים? 	 
מה היה מצבם בזמן שיוסף היה שליט במצרים?	 

כעת השלימו את הכתוב בעיגול:
עם ישראל ב ___________.   

ענו על השאלה בעל פה:
כיצד נוהג מלך מצרים בעם ישראל?  

כעת השלימו את הכתוב בעיגול:
עם ישראל ב ___________. מצבו __________.  

ענו על השאלות בעל פה:
"תעבדון... על ההר הזה". איזה הר?	 
לאיזה אירוע הכוונה?	 

כעת השלימו את הכתוב בעיגול:
עם ישראל מקבל את ה ___________.  

עם ישראל
א

ב

ג

קוראים

קוראים

קוראים

חושבים

חושבים

חושבים
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גאולה
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עיגולים לכרטיסיות
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רשת חינוך חב"ד בארץ ישראלרשת חינוך חב"ד בארץ ישראל

אגף חינוך חברתי חסידי

אחדות איננה אחידות
האחדות - כלי מחזיק ברכה שיעור 23 

שונות - יחיד ומיוחד מביא לאחד שיעור 24 
מעל לכל אי דמיון שיעור 25 

המיוחד שבתוך ה׳אחד׳ שיעור 26 

דרכה של תורה
פת במלח תאכל שיעור 27 

אל תבקש גדולה לעצמך שיעור 28 
נוהגים כבוד במורים שיעור 29 

לומדים בחברותא שיעור 30 

ממשיכים את החופשה
חבל על הזמן! שיעור 31 

חופשה גדולה; פעולה קטנה, השפעה ענקית! שיעור 32 

תוכנית שיעורי חינוך חברתי - חסידי

נושא: יסוד הקיום של היחיד והעם

נרות להאיר

 אני מחוברת
 לשורשים עמוקים!





ב"ה
נושא 5: יסוד הקיום של היחיד ושל העם

התלמידים בחנו את המטרה שיש לשאוף אליה ולמדו לפתח מבט גאולתי גם 
בירידה של הגלות ובכך לזרז את הגאולה.  כעת יבחנו התלמידים את יסוד 

הקיום של היחיד והעם. יסוד זה יכוון אותם למעשים ופעולות שיביאו אור 
לעולם. 

מאז היותנו לעם, התברר כחיוני הצורך באחדות פנימית. מקורות רבים 
מצביעים על השפע והתועלת שמביאה האחדות, לעומת ההרס והאובדן 

הנוצרים מהעדר האחדות. הניסיון המצטבר של עם ישראל הוכיח זאת בצורה 
ברורה, לטוב ולמוטב.

אחדות זו, נשענת על היות כולנו בנים לה', בעלי נשמה אלוקית משותפת. 
אין יהודי היכול לחמוק ממחויבותו להיות במסגרת של אחדות. הצורך 

באחדות מקיף אותנו כעם, בא לידי ביטוי בקהילה, נדרש בתוך המשפחה, 
והכרחי ביחסים בחברה הקרובה.

הדבר המרנין הוא שלהשתדלות בעניין האחדות ישנה השפעה נפלאה על 
האדם עצמו, והשפעה קוסמית על כל היקום ועל כל "סדר ההשתלשלות", 

באשר האחדות מזרזת את ביאת המשיח.

יסוד הקיום של היחיד ושל העם / אחדות ואהבה
המיקוד לכיתה ד’: אחדות איננה  אחידות

1

אחדות ואהבה )4 שיעורים( א. 

תורה )3 שיעורים( ב. 

   

שיעור 23:   האחדות - כלי מחזיק ברכה         

שיעור 24:   שונות – יחיד ומיוחד מביא לאחד 

שיעור 25:   כולנו יחד - למרות השוני 

שיעור 26:   מקומו של המיוחד בתוך ה"אחד"

101

כיתה ד'



שיעור 1

יסוד הקיום של היחיד ושל העם - אחדות ואהבה

שיעור 23
אחדות ואהבה

אחדות איננה אחידות
חב״ד חכמה

פותחים

כיתה ד׳ ב״ה

נספח 1

כרטיסים לקבוצות

כרטיס 3

כרטיס 4

האחדות נותנת הרגשה טובה והנאה לנוטלים בה חלק

חוסר האחדות גורם להרגשת דכדוך, כעס וחוסר כוחות

הכיתה  את  להכין  דקות   5 לנו  נשארו  "קדימה,  מודיעה,  ילדה  הדגמה: 
למסיבת ההפתעה. כל אחת תאמר מה היא מוכנה לעשות, אני מתנדבת 

לעשות את התפקידים שאין מי שיעשה אותם". 

"גם אני",  "גם אני" – יאמרו הילדות האחרות. "אני מתנדבת לגרור שולחנות 

לצד". "אני מתנדבת לארגן את הכיסאות". "מי יזיז את הילקוטים?" "אני".

תוך כדי פעילות מהירה, יש להתחיל לומר משפטים של סיפוק והנאה: 

"אני תמיד שונאת לסחוב דברים, אבל עכשיו זה ממש כיף". "בבית לא 

יראו אותי אף פעם עם מטאטא, אבל עכשיו יש לי הרגשה ממש טובה, 

לטאטא את הכיתה". "איך הכיתה נראית נהדר עכשיו!"

הדגמה: ילדה מודיעה, "אני האחות הגדולה כאן. שבת מתקרבת ואוי ואבוי 
למי שלא יעבוד מיד להכין את הבית לשבת. קדימה עצלנים, לעבודה!"

לערימה,  כסאות  להערים  שולחנות,  להזיז  מתחילים  האחרים  הילדים 

המבטאים  משפטים  כדי  ותוך  באיטיות  הכל  וכד',  הסלון  את  לטאטא 

מה  מדי,  יותר  אתאמץ  לא  "אני  עבדים?"   - אנחנו  מה  "אוף,  מירמור: 

שאספיק בחמש דקות – וזהו!" "הלואי שהייתי גר בבית אחר, בלי העבודות 

המעצבנות האלו". ועוד...
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יסוד הקיום של היחיד ושל העם - אחדות ואהבה

שיעור 23
אחדות ואהבה

אחדות איננה אחידות
חב״ד חכמה

פותחים

כיתה ד׳ ב״ה

נספח 1

כרטיסים לקבוצות

כרטיס 5

כרטיס 6

האחדות מביאה איתה שפע ברכה

חוסר האחדות עלול למנוע חלילה שפע של ברכה

הדגמה: עושים סעודת הודיה לרפואתו של מישהו. הנרפא יושב בראש 
השולחן וכולם מברכים אותו בחום, באהבה: "לחיים", "כל כך דאגנו לך", 

"ברוך ה'! לא הפסקנו לומר תהילים", "שה' ישלח לך מעכשיו רק בריאות 

איתנה", "השמחה שלך, היא השמחה של כולנו!".

אני  עולם.  לבורא  ותודה  לכולכם,  "תודה  עונה:  ולבסוף  שומע  הנרפא 

אותי  שהקיפה  הזאת  הנפלאה  האחדות  בזכות  רק  שהתרפאתי  בטוח 

מצד כולכם..."

הדגמה: קבוצת אנשים מתאספים להתפלל לגשמים. אחד אומר: המצב 
מוכרחים  לשתות,  מים  יהיו  לא  מעט  עוד  בצורת!  שנת  ממש  קשה, 

להתפלל.

להתפלל  מעדיף  "אני  אחדות:  חוסר  מבטאות  האנשים  של  התגובות 

בבית לבד. כשהחזן מתחיל לזייף, אני מתבלבל". "למה הרב לא נמצא? 

העשיר  "שיוסקה  פוליטיקה!".   שוב  אותו?  הזמינו  לא  הגבאים  אהה, 

יפסיק למכור מים במחיר כל כך יקר..."

את  מקבל  לא  ה'  למה  "מעניין,  בתמימות:  שאלה  נשאלת  לבסוף 

תפילותינו לגשם?"
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שיעור 23
אחדות ואהבה

אחדות איננה אחידות
חב״ד חכמה

פותחים

כיתה ד׳ ב״ה

נספח 1

כרטיסים לקבוצות

כרטיס 7

כרטיס 8

בזכות אהבת חינם יבנה המקדש

בגלל שנאת חינם נחרב המקדש

הדגמה: מכירים את הסיפור על שני האחים שכל אחד מהם ניסה באמצע 
הלילה להזיז את הגדר אל תוך החלק שלו בשדה הגדול, כדי שלאחיו 

יהיה חלק גדול יותר? לבסוף הם נפגשו באמצע הלילה ועפ"י המסופר - 

על השטח שלהם נבנה לבסוף המקדש. הציגו סיפור זה לכיתה. )בצורה 

קצרה ותמציתית ניתן גם בפנטומימה(. 

מכירים את סיפורם של קמצא ובר קמצא? הציגו את הסיפור  הדגמה: 
בקצרה ובפנטומימה לפני חבריכם.



ברכנו אבינו כולנו כאחד

קראו את הספור שלפניכם1
הקיפו בעיגול את כל המילים והפעולות החיוביות שבסיפור, הקשורות לשלום ואחדות.

הסתכלו על כותרת הדף, 2
כתבו איך לדעתכם קשורה הכותרת לסיפור שקראתם?

השלימו את הקטע הבא בעזרת מילים מן התרמילון:3

מתקשים  לעצמם,  הטובים  הדברים  כל  את  לקחת  רוצים  הם  מטבעם.  אנוכיים  הם  קטנים  ילדים 
אב  היה  פעם  בקלות.  ומתרגזים  כועסים  והם  אחרים  בשל  רעה  עינם  הזולת.  עם  להתחלק 
שההתנהגות הזו של ילדיו ציערה אותו מאוד. הוא החליט למסור את בניו למחנך מוכשר כדי שידריך 

אותם.
כעבור תקופה מסויימת בחן האב את התנהגות ילדיו וראה שהם השתפרו מאוד! הם מתייחסים זה 
לזה באהבה, אחווה, שלום ורעות. דואגים זה לזה ומוכנים לוותר על טובת עצמם בשביל להיטיב 

לזולתם.
האב רווה נחת מילדיו והתחיל למלא את כל משאלותיהם וגם העניק שכר למחנך המוצלח.

את המשל הזה סיפר אדמו״ר הזקן [עוד לפני היותו רבי] בהתוועדות חברים חסידית. היה זה לאחר 
שבמהלך ההתוועדות, אחד החברים שהיה חולה, עמד וביקש: ״אחיי ברכוני ברפואה שלימה״

החסידים לא נענו לבקשתו. ״וכי אנחנו יכולים לברך?״ ענו לו. ״הרי אתה כל כך חולה. ואין לנו את 
כוחות הצדיקים להעניק ברכות״ ניסו להסיח את דעתו על ידי ניגון. עד שנעמד האדמו״ר הזקן ודיבר 
על הכוח המופלא של אהבת רעים היכול למשוך שפע ברכה... הוא הזכיר לנוכחים את הפתגם: ״מה 
שהתוועדות חסידית יכולה לפעול, אפילו המלאך מיכאל אינו יכול לפעול״, את דבריו המחיש בעזרת 

המשל על האב והבנים המתייחסים זה לזה באהבה ושלום.
מיד ברכו הנוכחים את החבר ב׳רפואה שלימה וקרובה׳ בהתלהבות גדולה.

על   מוכיח  הדבר  בלבביות  זה  את  זה   ________________ יהודים  כאשר 

________________ שביניהם. ה׳ רואה זאת וממהר למלא את  ________________. בכל 

מקום ובכל זמן. כאשר היהודים באחדות, ה׳ שולח להם  ________________ בכל הדרוש 

להם.

תרמילון: ברכה, האחדות, משאלותיהם, מברכים
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נספח 4

מכתב של סרח

שלום לכן,
קוראים לי סרח ואני בת 10...אבל ממש לא באתי לספר לכן על עצמי אלא 

על החדשה המסעירה ומרגשת את כולנו, כל עם ישראל– מקימים משכן! 

כן, מקימים משכן! אתן יודעות מה זה אומר? מקום גשמי, פה בעולם הזה 

הגשמי שהקב"ה בכבודו ובעצמו ישרה בו את שכינתו! זה הרי לא יאומן!

לקראת  התגייסו  כולם  פה,  הולך  מה  לעצמכן  לדמיין  יכולות  לא  אתן 

המטרה החשובה והנעלית הזו. כל אחד תורם פה משהו למשכן. שמעתי 

שיהודה הצורף תרם כמה קילו של זהב, איתמר העשיר תרם הרבה כסף 

הן  כבר התחילו להכין את תרומתן:  וחברותיה  גם  אמא שלי  ו...  לבניה 

טוות את יריעות העיזים, אמא שלי אומנית באריגה, והיא טווה את היריעה 

על העז, בעודה חיה.

בונה את המשכן  אינו  רבינו  בעצם, משה  למה,  שאלתי את אמא שלי, 

יחד, כשכל אחד  יבנו אותו  ישראל  הקדוש לבדו? למה חשוב שכל עם 

תורם את שלו?

אמא שלי כל כך עסוקה במלאכת האריגה שהיא עוד לא מצאה זמן לענות 

לי, אולי אתן תוכלנה לפתור לי כמה תהיות?
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נספח 5

מכתב של מיכל

הי, מה שלומכן?
לעצמי  וחשבתי  סרח  של  המכתב  את  קראתי  כמוכן  אני  גם  מיכל,  אני 

שבעצם, הסיפור שלה לא שייך רק לתקופת בנייית המשכן, כי הרי גם 

מצווה  בכל  מאוד!  פשוט  איך?  שואלות,  בטח  אתן  משכן!  בונות  אנחנו 

ומעשה טוב שאת, אני והיא עושות, אנו משרות את שכינתו של הקב"ה 

פה בעולם הזה, זה אמנם לא מבנה, אבל בהחלט משכן! נכון?

אז נראה לי שכמו בבניית המשכן, גם כל אחת מאתנו צריכה לחפש איזה 

בשמחה  אותה  ולתרום  לה,  דווקא  ייחודית  שהיא  ומצווה  טוב  מעשה 

למשכן שלנו. מה דעתכן?



שיעור 1

השליחות שלי בעולם - מחוייבות ובחירה

שיעור 13 מחוייבות ובחירה
יחיד מול חברה בבחירה בין טוב לרע

חב"ד דעת
מתחברים ומיישמים

כיתה ד׳ ב״ה

שיעור 26שיעור 1 אחדות ואהבה
אחדות איננה אחידות

חב"ד דעת
מתחברים ומיישמים

כיתה ד׳ ב״ה
יסוד הקיום של היחיד ושל העם - אחדות ואהבה

נספח 1

סיפורים לקבוצות

בכ"ג מנחם-אב תשל"ו )1976( הגיעה לביקור אצל הרבי קבוצה של נכי צה"ל, 
אשר היו בעיצומו של טיול בניו-יורק שאורגן על ידי שלטונות הצבא. הנכים 
הגיעו אל בית-מדרשו של הרבי ברחוב איסטערן-פארקוויי 770 באמצעות 

עשרה רכבים גדולים, שנשאו אותם בכסאות-הגלגלים מבית-המלון.

בבואם אליו, הרבי צעד בין כסאות-הגלגלים, לחץ את ידיהם, חייך אליהם 
בלבביות והחליף עמם מילות היכרות וברכה, ולאחר-מכן הרבי נשא לפניהם 

דברים - לא לפני שהתנצל על שהוא מדבר אתם בהברה אשכנזית.

וכך אמר להם )בתרגום חופשי(:

התנהלותכם היא הוכחה שה' נתן לכם כוחות מיוחדים להתגבר על מגבלותיכם 
אלא  מוגבלים  או  נכים  אינכם  אחרים.  אנשים  של  הישגיהם  על  בכך  ולעלות 
אנשים מיוחדים, כיוון שיש לכם פוטנציאל שאין לאף אחד מאיתנו. לכן אני 
מציע, שמהיום והלאה לא יקראו לכם 'נכי צה"ל' אלא 'מצויני צה"ל' - הגדרה 

יותר מדויקת של מהותכם.

היחס שהרבי הראה לחיילים אלה שאיבדו איברים בהגנתם על עם ישראל, 
היה חם, שמח ואופטימי. אחדים מהם סיפרו לאחר-מכן, שהייתה זו הפעם 
הראשונה שלא נפגשו ברגשי רחמים או אשמה מצד הזולת, אלא בתגובה 
טבעית חמה. עם-זאת, כאשר חזר הרבי אל חדרו, מזכיריו האישיים ראו 
עליו את הרושם הקשה והכאב שנותר בו מהפגישה. רק לאחר שבוע, סיפר 

המזכיר, התאושש הרבי מחוויית המפגש.

את מה רואים אנשים בד"כ כשהם מביטים אל נכים? 

מה ראה הרבי כשהביט אל הנכים?

סיפור 1
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נספח 1

סיפורים לקבוצות

לפני כששים  בשוויץ  יהודיה ממשפחה מתבוללת  ילדה  נאן,  פרק מקורותיה של 
שנה. )מאת לאה פריד(

לכיוון  עם מריאן חברתה הטובה  יחד  וצעדה  פרידריך  ירדה מהמכונית של  כשנאן 
השער, היא שמה לב להתגודדות של בנות אחדות סביב הברזייה שבחצר. גם מריאן 
ראתה אותן והסתקרנה מאוד. "מעניין מה קרה שם." אמרה לנאן ושתיהן החישו את 

צעדיהן לכיוון ההתגודדות.

אולם משאך הגיעו לקבוצת הבנות המתגודדות, חדלו הרעשים והבנות הביטו בהן 
במבט קפוא משהו, כנוצרות סוד חשוב...

מיד אחר כך נשמע הצלצול המבשר על פתיחת יום הלימודים. הבנות כולן הרימו 
רגליהן ואצו לעבר שער בית הספר. נאן ומריאן נעו אחריהן במהירות.

"שמת לב שהן הפסיקו לדבר כשהגענו?" לחשה נאן לחברתה תוך כדי ריצה, ובליבה 
חשש סמוי שלא ידעה להסבירו.

"אולי זה משום שהפתענו אותן," הרהרה מריאן בקול.

מתנשפות נכנסו שתיהן לכיתה רגע לפני שהמורה פני נכנסה גם היא.

השיעור החל, אך מעייניה של נאני לא היו נתונים לו. היא לא הצליחה להקשיב כי 
בליבה הקט שרר אי שקט בלתי מוסבר.

ובהפסקה. . .

עוד בטרם הסתיים צלצול הפעמון וכבר קפצה נאן ממקומה ונעה לכיוונן של מרתה 
ושל ג'וזפין שישבו יחד.

"רוצות בקלאס?" שאלה, ומיד הוסיפה: "היום הבאתי אבן מיוחדת מסותתת שמצאתי 
בחצר האחוזה שלנו, והיא מאוד נוחה למשחק".

אי  אז  כך שהן מתאספות עכשיו בחצר,  ואמרה משהו על  מרתה משכה בכתפיה 
אפשר.

בנות  הרבה  ואחרי  מרתה  אחרי  רצה  פשוט  היא  אמרה.  לא  זה  את  אפילו  וגו'זפין 
נעה  ואחרונה חביבה  ביניהן.  גם מריאן היתה  נעו במהירות החוצה.  אחרות, שכולן 

אוטומטית גם נאן.

בהיותה במעלה גרם המדרגות, טרם שירדה מדרגה ראשונה, הספיקה לסקור את 
לה  שמתנכלת  טרודי,  ברמה  צועדת  ראשונה  הנה,  הברזייה.  לכיוון  הרצות  הבנות 

תמיד, מניפה ידיה לכל עבר כמזמינה את כולן להתקבץ אליה.

'מעניין מה היא מספרת להן??' רטט ושאל ליבה של נאן.

חוששת ומהססת-משהו התקרבה נאן אל הברזייה בסופו של דבר. גם היא שייכת 

סיפור 2
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לקבוצה, ואף אחת לא אמרה לה שלא תצטרף.

"אז אתן שומעות", שמעה עכשיו את קולה של טרודי מתנשא מעל קבוצת הבנות 
המתגודדות סביב, "אבא שלי סיפר, שבסוף בסוף, בא איש אחד שיכור וסיפר שבלילה, 
כשחזר לביתו, הוא ראה דמות חומקת בין הבתים וסוחבת שק כבד... השוטרים הלכו 

אחריו – ובאמת הם מצאו את השק ובתוכו נמצא הילד הנוצרי מת לגמרי.

בסוף התברר, שאת הילד הרג השוחט היהודי של הכפר ההוא, כי מצאו את הסכין שלו 
בין השיחים ליד השק."

"למה השוחט היהודי עשה את זה?" שאלה מישהי בזעזוע.

יש להם מנהג  היהודים  בחג הפסח של  בקול מנצחים.  "זהו!!" אמרה עכשיו טרודי 
ללוש דם של ילדים נוצרים בתוך הקמח של המצות שלהם. כך הם חייבים."

"יו - - -" פרצו קולות זעקה מפיות הבנות שעמדו סביב. "איזו אכזריות! איזה איומים! 
מגיע להם שיהרגו אותם בעצמם!"

"לא נכון!!" צעקה פתאום נאני מהצד. "זה שקר! אמא שלי היתה יהודייה – והיא אף 
פעם לא שתתה דם של ילדים. היא בכלל לא אכלה מצות בפסח - - -"

כולן מסביב השתתקו והביטו בנאן כאילו הן רואות אותה בפעם הראשונה בחייהן.

"זה כן נכון!" נעמדה מולה טרודי, עויינת ושוצפת. "את שקרנית! יהודים הם גם שקרנים, 
בנוסף על הכל. אל תאמינו לאף מלה שלה, ואל תהיו חברות שלה, לא כדאי לכן!"

נאני חזרה אותו יום הביתה מושפלת ונבוכה. הכי כאב לה, שאפילו מריאן שתקה כל 
הדרך במכונית. פחד מילא את ליבה, האם גם מריאן מאמינה לטרודי?

מה מרגישה נאן כשהיא מבינה שבנות כיתתה מתחמקות ממנה? 

ממה מפחדת נאן? 
?
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נספח 1

סיפורים לקבוצות

בתקופה מסוימת, תלמידי הישיבה הלומדים ב-770 שמו לב פתאום שדבר-
מה השתנה בהנהגתו הקבועה של הרבי.

הרבי  ציבור",  השליח  "חזרת  בשעת  מנחה  בעת  שתמיד,  רגילים  היו  הם 
ידו תומכת בראשו ומסתירה מעיניו את מראה  נשען על הסטנדר כשכף 

הקהל.

יכול  והרבי  מסתירה  היד  אין  שוב  הש"ץ",  "חזרת  בשעת  לאחרונה,  והנה 
להביט בקהל.

התפלאו, חשבו, והגיעו למסקנה המתבקשת: הנהגתו החדשה של הרבי 
התחילה בדיוק כאשר איש זר וחדש החל להתפלל בקביעות תפילת מנחה 
זה היה בעל פנים מצולקות במיוחד, כשהמראה  אצל הרבי. איש אומלל 

הקשה גרם לאנשים רבים להסב את פניהם ממנו.

ומסתבר  הרבי  בו  הבחין  הרבי.  של  תפילתו  למקום  קרוב  נעמד  זה  אדם 
שלא רצה שייעלב וירגיש שמא בגללו הרבי מניח כף ידו על עיניו. לכן שינה 

הרבי מנוהגו הקבוע והתפלל ללא היד המכסה...

מה אנחנו למדים מן הסיפור לגבי ההתייחסות לבעלי מראה שונה? 

מה לפי דעתכם יכול לתת הרגשה טובה לשונים?

סיפור 3
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נספח 2

המחשות

אותו  וארזו  יקר(  )דבר  שעון   / תכשיט  קחו  "מתנות".  שתי  הכינו 
וארזו  )דבר פשוט(  עפרון, מחק  קחו  מושכת.  ולא  באריזה קטנה 
אותו באריזה גדולה, בצורה מקושטת ומושכת. תנו לחברים לנחש 
מה יש בכל אריזה, כמה היו מוכנים לשלם... הראו להם שאנו נוטים 

לשפוט לפי האריזה ולא לפי המהות...

ציירו )על הלוח או על דף גדול(, ערוגת פרחים שביניהם פרח אחד 
שראשו שמוט, נבול. הפרח הזה מבין כל הפרחים, לא קיבל מים, 

לא שמש ולא יחס חברי מצד הפרחים האחרים.

ציירו סביבו בלוני דיבור )כמו בקומיקס( וכתבו בכל בלון משפט אחר 
המבטא מה הפרח חושב ומרגיש. )לפחות 8 בלונים(.

הכינו הצגה קטנה לחברים. אחד מחברי הקבוצה יחבוש לראשו את 
הקבוצה  חברי  השיעור.  בתחילת  המורה  שלבש  המצחיק  הכובע 
עליו,  יצביעו  הילדים  מן  דרכים. חלק  אליו בשתי  יתייחסו  האחרת 
מן  אחר  חלק  ממנו.  ויתרחקו  גב  לו  יפנו  חזק,  יסתכלו  יצחקקו, 
נוח לך? איזה משחקים  ידברו איתו בצורה נעימה: הכובע  הילדים 

אתה אוהב? אתה מעדיף שנתייחס לכובע, או שלא נתייחס?

המחשה 1

המחשה 2

המחשה 3

!

!

!



ב"ה
נושא 5: יסוד הקיום של היחיד ושל העם

במהלך השיעורים הקודמים בחנו התלמידים את הנושא אהבת ישראל. 
כעת יתבוננו התלמידים ביסוד הקיום של העם, שהוא התורה. 

בפרקי אבות פרק ו' מובאים דרכים ללימוד ולהטמעת ערכי התורה. כדי 
להיות כלי קיבול ללימוד תורה יש צורך בעבודה רוחנית ואף בכלים מעשיים. 

מתוך המכלול התמקדנו בארבעה היבטים:

-  הסתפקות במועט
- 'ביטול היש' בלימוד התורה
- כבוד חכמים והכרת תודה 

–  לימוד בצוותא

יסוד הקיום של היחיד ושל העם / התורה
המיקוד לכיתה ד’: דרכה של תורה

1

אחדות ואהבה )4 שיעורים( א. 

תורה )4 שיעורים( ב. 

   

שיעור 27:   פת במלח תאכל        

שיעור 28:   אל תבקש גדולה לעצמך  

שיעור 29:   נוהגים כבוד במורים 

שיעור 30:   לומדים בחברותא
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