




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

בנים אתם לה׳ אלוקיכם
עם ישראל כבנים למקום שיעור 1 

לעשות ולהאמין שיעור 2 
בלי אמונה - אי אפשר! שיעור 3 

פרגון
פרגון - זהו שם המשחק! שיעור 4 

ואולי לפעמים כדאי לקנא? שיעור 5 
למה בעצם לפרגן? שיעור 6 

לא תמיד זה קל... שיעור 7 

יש לי כח לשנות את 
עצמי ואת העולם!





ב“ה

1 שיעור מס' 1

אני בחברה  - כוחות ויכולות

נספח 3: קומיקס
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כיתה ה‘



ב“ה

1 שיעור מס' 1

אני בחברה  - כוחות ויכולות

נספח 3: קומיקס
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כיתה ה‘



ב“ה

עומד לו עץ בצידי דרכים,
מושיט לצד ענפים רכים,
ולפתע עלה קטן נתלש, 

על הארץ הוא גלש,
צדיק עובר שם ומתפלא ,

ושואל הוא את העלה,
אמור נא: ”מדוע ועל מה

הושלכת לאדמה“,
והעלה לצדיק עונה:

”לא אני כאן הממונה:
הענף לפתע פתאום נרעד, 

ואותי השליך לעד,

”ענף, ענף הממונה
אולי תתן לי מענה,

מדוע לפתע אתה נרעד,
ומשליך העלה לעד“,
והענף לצדיק עונה:

”לא אני כאן הממונה“
הרוח לפתע פתאום נשבה,

והעלה היא סחבה,

”רוח, רוח הממונה
אולי מענה תתני לי נא,

מדוע לפתע פתאום נשבת,
ואת העלה סחבת,“
והרוח לצדיק עונה:

”לא אני כאן הממונה,
המלאך שלי עלי ציווה,

ופתחתי בנשיבה,“

”מלאך, מלאך הממונה
אולי תתן לי מענה,

על הרוח מדוע תצווה
לנשוב על העלה“

והמלאך לצדיק עונה:
”לא אני כאן הממונה,

בורא העולם הגדול והנורא
לעשות זאת לי הורה.“

”בורא העולם, שליט עליון
אולי תסביר לי בהגיון,
עלה קטן זה מפני מה

הושלך לאדמה,“
והבורא הוא בכבודו 

מסביר לצדיק ברוב חסדו:
”הרם משם את העלה,

ומה שתחתיו גלה,“
תולעת שוכבת שם קטנטנה,

בודדה היא ומסכנה,
על העץ ישבה במקומה,

ובקושי רב נשמה,
להירדם לא עלה בידה,
כי השמש בעוז יקדה,

וקראה אלי: “בורא הצל
תן לי גם קצת צל“

מיד הוריתי למלאך,
את הרוח הוא שלח,

היא על הענף נשבה,
ואת העלה היא סחבה

לתולעת באדמה,
והוא הסתיר לה את החמה,

והתולעת הקטנה שקעה לה בשינה.

1 שיעור מס' 1

אני בחברה  - כוחות ויכולות

סיפור התולעת והעלה/ עפ“י ’העלה הקטן‘ של אברהם פריד, 
מתורגם משיריו של ר‘ יום טוב ארליך.

נספח 4:

כיתה ה‘



ב“ה

1 שיעור מס' 1

אני בחברה  - כוחות ויכולות

נספח 5:
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כיתה ה‘



ב“ה

1 שיעור מס' 2

אני בחברה  - כוחות ויכולות

דרך התיקוןהמחשבההתנהגות שדורשת שינוי

במעגל האישי

במעגל המשפחתי

במעגל  החברתי

לוקחים אחריות

נספח 6: 

כיתה ה‘





ב“ה

1 שיעור מס' 3

אני בחברה  - כוחות ויכולות

נספח 5: משפטים לכרזות

כיתה ה‘





ב“ה

1 שיעור מס' 3

אני בחברה  - כוחות ויכולות

נספח 5: משפטים לכרזות

כיתה ה‘





ב“ה

1 שיעור מס' 3

אני בחברה  - כוחות ויכולות

נספח 5: משפטים לכרזות

כיתה ה‘





ב“ה

1 שיעור מס' 3

אני בחברה  - כוחות ויכולות

נספח 5: משפטים לכרזות

כיתה ה‘





ב“ה

1 שיעור מס' 3

אני בחברה  - כוחות ויכולות

נספח 5: משפטים לכרזות

כיתה ה‘





ב“ה

1 שיעור מס' 4

אני בחברה  - תיקון המידות

נספח 4:

לקנאה,
בהזדמנויות רבות הרגשתי אותך לדוגמא______
___________________________
___________________________אבל אחרי שחקרנו אותך ראינו שאת בעצם מביאה  
לדוגמא,_______________________

לכן עם כל הצער רציתי להודיע לך שהגעתי למסקנה
ש__________________________

ובצורה הנוכחית שלך לא אשתמש בשרותייך יותר.
בתודה,

4

כיתה ה‘



ב“ה

1 שיעור מס' 4

אני בחברה  - תיקון המידות

נספח 5:

ב"ה        

צוות מחקר 1: היכן מוזכרת הקנאה?

"הצילו," חברים, הוא זקוק לעזרה.טוביה החוקר נתקע בחקירה!
נגיע יחד למסקנות חשובות.אם תסייעו להשיב כאן תשובות-

היכן מוזכרת הקנאה?
לללאלתלחלמלדלגגגדהלחחלולדלהקיפו במשפט הבא רק את האותיות שיש לפניהן ואחריהן את האות ל .

תרשע תרובדה ___________________רמז, סדרו את האותיות לפי הסדר וקבלו את המקור.מהיכן לקוח הציווי?
"לא תחמוד... עבדו אמתו ושורו וחמורו וכל אשר לרעך.."שם מפורט: 

"לא תחמוד... עבדו אמתו ושורו וחמורו וכל אשר לרעך.."

 עבד, שור, חמור הם בעצם רק דוגמא____"גם אני רוצה כמוה" זה נהיה כמו ססמאאחרי אחרים לנהל ריצות לחמוד זה בעצם אומר (לתרוצ)________השלימו את החרוזים:

כיתה ה‘



ב“ה

1 שיעור מס' 4

אני בחברה  - תיקון המידות

נספח 5:

ב"ה
צוות מחקר 2: מרגישים קנאה

בבפטת תא צעפכא  גד נבפט במפאג ייטפ-פענחו לפי לוח 'את בש' את המשפט הבא:מה קורה כשמקנאים?נגיע יחד למסקנות חשובות.אם תסייעו להשיב כאן תשובות-"הצילו", חברים, הוא זקוק לעזרה.טוביה החוקר נתקע בחקירה!
_______________________________

לאן מביאה אותנו הקנאה?

הקיפו, מי החברים של הקנאה- לאילו רגשות מובילה? צבעו כל אחד בצבע שונה...

אושר, כעס, אכזבה, התרגשות, תאווה, הבנה, התחשבות, אהבה, שנאה, נחיתות, 
שמחה, עצב, תיסכול, ייאוש, תקווה, ענווה, גאווה, עייפות, כעס.

בקטע שלפניכם מובא סיפורה של רבקי, 
הקיפו כל רגש בצבע, שנתת לו בבנק הרגשות:

"מה עשית בקיץ?" רבקי שאלה, משכתי כתף והיא רק הסתכלה.
"אנחנו נסענו לטייל כל יום, בריכות, טיולים ממקום למקום." 

"אנחנו נסענו לטייל כל יום, בריכות, טיולים ממקום למקום." 

שוב משכתי כתף והיא הלכה,  ואז גם אני רציתי חזק לטייל עם המשפחה.

שוב משכתי כתף והיא הלכה,  ואז גם אני רציתי חזק לטייל עם המשפחה.

יכה על טיולים לוותר, כעסתי על אבא ועל אמא שלא יוצאים אתנו יותר,

למה רק אני צריכה על טיולים לוותר, כעסתי על אבא ועל אמא שלא יוצאים אתנו יותר,

אוף! לפתע רבקי נראתה מרגיזה, בכלל לא נחמדה ובכלל לא חברה,

אף פעם!אף פעם לא משנה מה נעשה, ואז בהעברת מקומות שואלת המורה,
מצאתי את עצמי  כותבת..."ליד מי את רוצה לשבת?" "רק לא ליד ריבקי", 

האם הבעיה של ריבקי נפתרה?___________________________________

מה הקנאה גרמה לריבקי?_______________________________________

מה הקנאה גרמה לריבקי?_______________________________________

הציעו לריבקי דרך אחרת לפתור את הבעיה?__________________________

הציעו לריבקי דרך אחרת לפתור את הבעיה?__________________________

הציעו לריבקי דרך אחרת לפתור את הבעיה?__________________________
על טיולים בגבעות, בעמק, בהרים!כל כך מאכזב להיות בלי סיפורים,טיולים כמו שלה לא אצליח וזהו זה!

כיתה ה‘



ב“ה

1 שיעור מס' 4

אני בחברה  - תיקון המידות

נספח 5:

ב"ה
צוות מחקר 3: מה קורה אם מקנאים?

נגיע יחד למסקנות חשובות.אם תסייעו להשיב כאן תשובות-"הצילו", חברים, הוא זקוק לעזרה.טוביה החוקר נתקע בחקירה!

מה קורה כשמקנאים?

פענחו את הכתב, מהו הפתגם?לפניכם פתגם מפרקי אבות בקשר לקנאה, אך טוביה קיבל אותה בכתב צופן, 

(במקום אות כתובה האות שאחר כך. במקום ו' ז' במקום ל' מ' וכו')
"ורסבו ואתזו זולגזה נזקכתכנ תא ותהנ נופזמנ"
________________________________

 לפניכם סיפורים קצרים, מיתחו קו בין סיפור לתכונה.
יוסי  רצה מאוד להיבחר לתפקיד וועדת                                                   תאווה

ביקור חולים בכיתה והנה אליהו נבחר, אוף!...

ביקור חולים בכיתה והנה אליהו נבחר, אוף!...
יוסי לא הפסיק לחשוב על התפקיד המכובד בוועדה.                                 קנאה

יוסי לא הפסיק לחשוב על התפקיד המכובד בוועדה.                                 קנאה
הוא כל כך רוצה אותו, להחליט החלטות. לקבוע לכולם.

יוסי  דמיין איך כולם יקשיבו לו באסיפות,                                                   כבוד
ורק הוא יהיה "קובע" ואיך יתייחסו אליו בכיתה. 

האם המשפטים קשורים? קראו את הסיפור לפי הסדר ועיזרו  לטוביה לחשוב מה 
גרם למה?

כיתה ה‘
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1 שיעור מס' 4

אני בחברה  - תיקון המידות

נספח 5:

ב"ה
צוות מחקר 4: הקנאה ותוצאותיה

בספר בראשית מסופר על שני אחים שקנאו.מה קורה כשמקנאים?נגיע יחד למסקנות חשובות.אם תסייעו להשיב כאן תשובות-"הצילו," חברים, הוא זקוק לעזרה.טוביה החוקר נתקע בחקירה!

כדי למצוא את שמותיהם חפשו בשורה הבאה אותיות שלפניהן ואחריהן יש ג'.
________ ואחיו________גלחינגקגעיגחלגללגבגחחגחחטיוגלגקגחלךיתמגיגהבכגןג

עזרו לו להשלים את הפרטים. לטוביה החוקר התבלבלו כל נתוני החקירה על מקרה הקנאה הראשון בעולם.

______ היה עובד ________ הביא לה' פירות_______ ולכן ה'_________ 

______ היה עובד ________ הביא לה' פירות_______ ולכן ה'_________ 

_____ היה עובד ________ הביא לה' פירות_______ ולכן ה'_________ 

את מנחת אחיו ____ שהיה רועה _______ ה' קיבל כי הביא לו מה________ 
שבצאנו.

קין ___ באחיו , כעס עליו ולבסוף קם עליו ו_______. קין _____ בהבל 
והתוצאה של הקנאה  הייתה שהוא___ ____.

הקיפו רק את המשפטים הנכונים:והתוצאה של הקנאה  הייתה שהוא___ ____.
ר  קין  קינא בהבל.הקיפו רק את המשפטים הנכונים:

ל  הקנאה של קין הייתה לשם שמיים.ק  הקנאה של קין גרמה לו לשנוא ולרצוח.ר  הקנאה של קין גרמה לו להביא קורבן טוב יותר..
ט  הקנאה של קין הביאה אותו להתקרב לה' , כמו שרצה.
ש  הקנאה של קין גרמה לו להתרחק מה', כמו שלא רצה.

חבר מילה מהאותיות של המשפטים הנכונים:
חשבו, כיצד קשורה לקנאה______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

                                       הביאו דוגמא מהחיים שלכם לסיפור של קנאה ושל תוצאותיה.
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נספח 5: רשימת קניות שאני רוצה לקנות מהסביבה, רשימת תכונות, שניתן לקנות 
ממני. אולי לתלות בפינה בכיתה, כדי שיראו מול העיניים.

1 שיעור מס' 5

אני בחברה  - תיקון המידות
כיתה ה‘
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1 שיעור מס' 6

אני בחברה  - תיקון המידות

נספח 3: מעטפות ומזוודות

שולמית-
בת של רב 

חשוב

שטערני- 
הבת 

הצעירה 
במשפחה

דבורי–
עולה 
חדשה 
מצרפת

שושי- 
בת של 
עשירים

אסתי- 
הבת 

הבכורה 
במשפחה

מירי- 
ילדה שיש 
לה אחות 

תאומה

רבקי-
בת יחידה 

ציפי- 
בת של 
ראש 

ממשלה

הינדי- 
בת של 
שליחים 
באמריקה

כיתה ה‘
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____________________
____________________
____________________
____________________

נספח 3: פתקים מעלות

מעלות

מעלות

מעלות

מעלות

מעלות

מעלות

מעלות

מעלות

מעלות

1 שיעור מס' 6

אני בחברה  - תיקון המידות
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____________________
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____________________
____________________
____________________
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____________________
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____________________
____________________
____________________
____________________

                            ____________________

____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________

נספח 3: פתקים חסרונות

חסרונות

חסרונות

חסרונות

חסרונות

חסרונות

חסרונות

חסרונות

חסרונות

חסרונות

1 שיעור מס' 6

אני בחברה  - תיקון המידות
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1 שיעור מס' 7

אני בחברה  - תיקון המידות

נספח 3: 

כלי 1 -

משימה 1: לפניכם חלקי פאזל, חברו בקו בין זוגות הכרטיסים, וקראו את 
המקרים שהתקבלו. שימו לב שבכל אחד מן המקרים יש שני צדדים – צד 

מעורר קנאה, וצד שאינו מעורר קנאה כלל.

יוני קיבל אופניים 
חדשים עם הילוכים 

ליום ההולדת.

 רוחי היא הבכורה בבית, ועוזרת 
הרבה להוריה. היא בקושי מספיקה 
להכין שיעורי בית וללמוד למבחנים. 
ועכשיו, תכנון ערבי הכיתה גוזל את 
כל הזמן הנותר. היא רוצה לפרוש, 

אך יודעת שה‘ נתן לה כישורים 
בתחום התכנון והארגון, ואינה רוצה 
לאכזב את חברותיה, שנהנות כל 

כך מהערבים שהיא מארגנת.

הדס זכתה בכרטיס 
טיסה לרבי. 

 אבא של יוני שוהה רוב 
השנה בחו“ל.

יוסי ומשפחתו נוסעים 
לאמריקה לכל הקיץ, הם 

יתארחו במלון יוקרתי.

הוריה של הדס עניים, וכל מה 
שהדס מרוויחה מעבודתה 
כבייביסיטר מועבר להוריה 

לקניית מצרכים בסיסיים. והיא 
למדה עשרה פרקי תניא בעל 
פה, כהכנה לטיסה, אף שידעה 
שאין לה כל סיכוי לחסוך את 

הכסף לכרטיס הטיסה בעצמה. 

רוחי נבחרה לאחראית 
לערבי הכיתה ולפעילות 

חברתית.

אחיו של יוסי חלה במחלה 
קשה, והוא נוסע לטיפולים 

באמריקה. המשפחה מתלווה 
אליו. ארגון חסד מממן את 

המלון ואת הטיסות.

כיתה ה‘
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1 שיעור מס' 7

אני בחברה  - תיקון המידות

נספח 3: 

צד שני (צד שאינו מעורר צד אחד (הצד שמעורר קנאה): 

קנאה כלל, אלא להפך):  

משימה 2 :
המקרים שבפאזל הדגימו שאיננו רואים את התמונה השלמה, כי אם חלקים בלבד. אילו היינו רואים 

את התמונה השלמה, לא היינו מקנאים כלל. 
חשבו על שלושה מקרים מהחיים (מקרים שקרו, או שעשויים לקרות), וכתבו עליהם בקצרה בתוך 

חלקי הפאזל שלפניכם:

המקרים שבפאזל הדגימו שאיננו רואים את התמונה השלמה, כי אם חלקים בלבד. אילו היינו רואים 

כיתה ה‘
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1 שיעור מס' 7

אני בחברה  - תיקון המידות

נספח 4: 

כלי 2 - אמונה

משימה 1:
בערכה שקיבלתם נמצאים סדרות של כרטיסים. הניחו את הכרטיסים הפוכים. 
בכל פעם ירים תלמיד אחד שלושה כרטיסים בצורות שונות (משולש, ריבוע 
ועיגול). אם שלושת הכרטיסים משקפים דרכי התמודדות עם מקרה אחד –

התלמיד ישמור כרטיסים אלו אצלו. אם לא – ישיבם למקומם. 
”חשוב לזכור, שכל אחד מקבל את הטוב ביותר בעבורו, ואת הנדרש לו בשביל 

תפקידו, ואין אדם יכול לגעת במוכן לחברו אפילו כמלוא נימה.“

משימה 2:
”האם גם אתם קנאתם במישהו, ואחר כך הצלחתם להתמודד בעזרת האמונה? 

ספרו על כך לחבריכם!“ 

כיתה ה‘
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1 שיעור מס' 7

אני בחברה  - תיקון המידות

נספח 4: 

כלי 2 - הכרטיסים למשימה 1.

שושי רצתה תפקיד זה לעצמה 
-  אבל מכיוון שרחלי קיבלה אותו, 

הבינה שהכול מאת ה‘, רחלי קיבלה 
את התפקיד, כי היא ראויה לו, והיא 

עצמה יכולה לקבל תפקיד אחר 
וליהנות ממנו.

פייגי יודעת שלהוריה אין עכשיו 
כסף לנעליים כאלו – היא יודעת 

שהכול מאת ה‘, וכל אחד מקבל את 
מה שנחוץ לו. אם אינה יכולה לקנות 
עכשיו נעליים כמו של שטערני, סימן 

שאינן נחוצות לה, והיא תשמח 
בנעליים שלה.

יעלי אמנם רוצה לנסוע, 
אך מבינה שזהו רצון ה‘. כנראה,
מייעד לה שליחות כאן, בארץ. 

היא תלך לקייטנה הבית ספרית, תהנה 
עם חברותיה, ותשתדל גם לעשות 

’מבצעים‘ ופעילויות עם ילדי השכונה, 
שאינם שומרים מצוות לעת עתה. היא גם 

תשתדל לשמוח בשמחת אחותה, 
כי היא רוצה שיהיה לה טוב.

שושי רצתה תפקיד זה לעצמה – 
ולכן היא הודיעה, שאינה משתתפת 

בהצגה כלל.

פייגי רוצה גם נעליים כאלו  ולכן היא 
מקנאה, ומתלוננת להוריה שנעלי 

השבת שלה אינן יפות, והיא לא רוצה 
לנעול אותן.

יעלי מקנאה באחותה, ומודיעה 
בעצבנות, שלא תלך השנה לקייטנה 
הבית ספרית, ותשב כל הקיץ בבית 

ו‘תשגע‘ את הוריה, דווקא!

רחלי קיבלה את 
התפקיד הראשי בהצגה. 

שטערני קנתה 
נעליים חדשות 
בחנות יוקרתית.

אחותה הגדולה
 של יעלי 

טסה השנה 
לקעמפ בחו“ל. 

ליעלי לא מרשים להצטרף.

כיתה ה‘
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נספח 5: 

1 שיעור מס' 7

אני בחברה  - תיקון המידות
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1 שיעור מס' 7

אני בחברה  - תיקון המידות

נספח 6: 

כלי 4: מסתכלים בעין טובה-כרטיס הפעלה

משימה:
כל תלמיד בתורו ירכיב את המשקפיים המיוחדים, ”משקפי העין הטובה“, יקריא מקרה, ויאמר 

כיצד להביט בו נכון – בעין טובה ומתוך פרגון. 
דוגמה: מנוחי ניצחה בחידון – אגש אליה בחיוך, אלחץ את ידה, ואומר שהייתה באמת ראויה 

לזכייה זו. 

המקרים:
ציורה של ברכי זכה בתחרות • 

הציור. 

עברה •  הודיה  של  משפחתה 
לבית חדש, גדול ויפה. 

שייני קיבלה מסבתה שרשרת • 
זהב יפה ליום ההולדת.

יקר •  במשחק  זכתה  בתיה 
ל“ג  תהלוכת  של  בהגרלה 

בעומר.

חוי נבחרה לועדת כיתה.• 

קידום •  קיבל  טובי  של  אביה 
בעבודתו, והמצב הכלכלי של 

המשפחה השתפר מאוד.

ריצה •  בתחרות  ניצחה  לאה 
בשיעור ספורט.

כיתה ה‘
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1 שיעור מס' 7

אני בחברה  - תיקון המידות

נספח 7: 

כלי 5: ”איזהו עשיר? השמח בחלקו!“

א. הניחו שעון במרכז השולחן. 
ב. כל תלמיד לוקח פתק, וכותב עליו רשימה של דברים טובים שקיבל מה‘ (משפחה, רכוש, 

תכונות וכו‘) 
שימו לב! למשימה זו מוקצבות שלוש דקות בלבד!

- מנצח מי שהצליח לכתוב את הרשימה הארוכה  ג. כל אחד מקריא את רשימתו לחבריו 
(או מי שהצליח לכתוב את הדברים המקוריים ביותר, שהאחרים לא  ביותר, בזמן שהוקצב 

הזכירו). 
ד. כל אחד בתורו מקפל את הפתק שלו, אומר ”תודה לה‘“ ומניח בניילונית המצורפת שעליה 

הכיתוב: ”איזהו עשיר? השמח בחלקו!“  . 

”איזהו עשיר? 
השמח בחלקו!“

כיתה ה‘
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רשת חינוך חב"ד בארץ ישראלרשת חינוך חב"ד בארץ ישראל

אגף חינוך חברתי חסידי

בלי ביטול - הכל מתבטל!
ביטול - יסוד לא מבוטל! שיעור 8 

ככל שיותר גדול - יותר קטן שיעור 9 
גם אנחנו יכולים שיעור 10 

להפוך ניסיון לנס 
ניסיון - על מה ולמה? שיעור 11 
ניסיון - נס להתנוסס! שיעור 12 
מאיפה יהיה לנו כח? שיעור 13 

תוכנית שיעורי חינוך חברתי - חסידי

נושא: השליחות שלי בעולם

נרות להאיר

 אני רוצה לדעת 
למה באתי לכאן!





שיעור 1

השליחות שלי בעולם / מחויבות ובחירה

מחויבות ובחירה
שיעור 8ביטול חב"ד חכמה 

פותחים

כתה ה׳ ב״ה

אני ודן
משימה 1: קראו את הסיפור הבא  וענו על השאלות שאחריו:

דן הנהג המסור

 

שאלות:

1. איזה קו אוטובוס היה ריווחי יותר, זה של מרכז העיר או זה הצדדי?

2. מדוע מנהל החברה החליט לקיים גם את קו האוטובוס הצדדי? 

3. האם חובה, שדן יבין את המניעים של מנהל החברה, כדי שאכן ימשיך לנסוע בקו הצדדי? מדוע?

4. איך לדעתך דן יצטרך לנהוג, אם פתאום יקבל הוראה לבטל את הקו הצדדי ולנסוע רק במרכז העיר?

גם אנחנו עלולים לנהוג לעיתים כמו דן... 

5. מיהו "מנהל החברה" שלנו, היחיד המכיר את כל השיקולים? 

6. כיצד נדע מה הוא מצפה מאיתנו לעשות? 

7. מה עלינו לומר לעצמנו, כאשר ה"אני" שלנו רוצה לעשות אחרת?

משימה שנייה: אנסה לחשוב על מצווה/ מנהג/ מעשה טוב, שאני עושה למרות שזה לא ממש "אני". כלומר, נדרש 
ממני "ביטול" מסוים כדי לעשותו. 

נספח 2 - דף הפעלה

רישיון  את  סוף  סוף  קיבל  מזרחי  דן 
העסקתו  לשם  באוטובוס,  הנהיגה 
הוא  "אגד".  של  האוטובוסים  בחברת 
התמלא שמחה, ובקושי יכול לחכות, עד 
שהסדרן ישבץ אותו במסלול שבו יצטרך 
משגילה  הושבתה,  שמחתו  אך  לנסוע. 
שנתנו לו קו פרברי שקט, שהיו בו מעט 

מאד נוסעים.

אירועים  ללא  עבר  דן  של  הראשון  יומו 
עלו  האוטובוס  אל  מרה.  התאכזב  והוא 
שקט  היה  שלו  והקו  אנשים,  מדי  מעט 
ינהג  כיצד  צייר בדמיונו,  הוא תמיד  מדי. 
אוטובוס מלא אנשים, שבו יצטרך לצוות 
על הנוסעים: "היי אתה! תן את המקום 
לירוק  "לא  הזאת".  הזקנה  לאשה  שלך 
"התקדמו  באוטובוס!"  גרעינים  קליפות 
שקט  בקו  נוהג  הוא  כאן  והנה  פנימה!" 
עם כמה זקנים, שעולים ויורדים בשקט. 
הוא  יכול להראות מה  אינו  הוא  כאן  לא, 
שכר  גם  בזה,  די  ולא  לעשות!  מסוגל 

הנסיעה שנאסף, הגיע לסכום עלוב.

האוטובוס  עם  חצה  כאשר  למחרת, 

אוטובוס  ראה  הראשי,  הכביש  את 
הזה.  הכביש  של  לאורכו  הנוסע  אחר 
לפה!  מפה  מלא  היה  ההוא  האוטובוס 
במוחו של דן הבריק רעיון. "מחר אשנה 
בעקבות  אסע  פשוט  שלי,  המסלול  את 
הרבה  ארוויח  אני  וגם  ההוא,  האוטובוס 

כסף עבור החברה!"

דן היה איש-מעשה. למחרת התחיל את 
הכביש  לאורך  שלו.  החדש  בקו  נסיעתו 
לוחית  את  החליף  פשוט  הוא  הראשי. 
המספר שבצד הקדמי ובצד האחורי של 
האוטובוס ויצא לדרך. אח! זה היה בדיוק 
מה שהתאים ליכולת הטמונה בו. היו לו 
להתבדח  יכול  היה  והוא  נוסעים,  הרבה 

ולצחוק עם הצעירים שבהם.

בניצחונו,  מתרברב  דן,  נכנס  היום  בסוף 
השולחן  על  הטיל  הסדרן,  של  למשרדו 
את רווחי היום ולא הוסיף מלה. למחרת 
בבוקר כאשר הגיע אל התחנה המרכזית 
להתחיל את עבודת יומו, חיכה לו פתק: 
כשעמד  המנהל!  משרד  אל  מיד  בוא 
לפני המנהל שאל אותו הלה, "דן, אנחנו 

עשרים  מזה  שלך  הקו  את  מפעילים 
שנה, ואף פעם לא הגענו – אפילו בקירוב 
מה  אתמול.  שעשית  הכסף  לסכום   –

קרה?"

דן נאלץ לגלות את סודו. אך הוא לגמרי 
לא היה מוכן לתגובה, שקיבל מן המנהל. 
בחברה  ההחלטות  את  עושה  מי  "דן! 
המנהל?  או  הנהג  אתה  האם  הזאת? 
לכספים  לדאוג  תפקידך  זה  האם 
להרוויח?  החברה  צריכה  כמה  ולהחליט 
הדאגה הזאת היא באחריותה של וועדה 
התפקיד  התחבורה.  פקידי  של  מיוחדת 
שלך הוא רק למלא אחר ההוראות שאתה 
מקבל מהם. נהג איננו בוחר לעצמו את 

המסלול! 

ההצלחה, דן, אינה נמדדת בסכום הכסף 
שתכניס. הצלחה של נהג אגד, והצלחה 
הנאמנות,  לפי  נמדדת  בכלל,  בחיים 
שבה אנו עושים את עבודתנו. זכור זאת 

היטב!"



שיעור 1

השליחות שלי בעולם - עבודת ה׳

שיעור 9 עבודת ה׳
ביטול ובחירה

חב"ד בינה 
מתבוננים

כיתה ה׳ ב״ה

נספח 1/א

כרטיסי דמויות

שם: דוד המלך

אירוע:
דוד המלך היה מלך חשוב ומכובד, ששמו היה ידוע בכל 
המדינות. בכל זאת, כאשר הוחזר ארון ברית ה' לירושלים, 
ובעצמו  ועצומה, דוד לא היסס  והשמחה הייתה גדולה 
ופיזז לפני ארון הברית. מיכל אשתו, שהייתה בת  רקד 
מלך ו"תלמידה חכמה", לא הבינה זאת ואף לגלגה עליו, 
על שהינו רוקד כאחד הנערים. אך דוד היה איתן בדעתו, 
מקום  שום  אין  ולכן  לה',  הקשר  זה  שלו  המהות  שכל 
ל"כבודו האישי", כאשר ישנה שמחה כזאת של השכינה, 

כשארון הברית שב מן השבי.

1. כיצד הדמות שבקטע מבטאת במעשיה את ההגדרה של הביטול: 

ביטול = לא אחשיב את עצמי ולא את רצונותיי אלא אחשוב על 
רצון ה' ועל התפקיד שנתן לי.

חידה  חברו  הזו.  לדמות  הקשור  אירוע  ועל  דמות  על  קראתם   .2
לגילוי הדמות וחידה לזיהוי האירוע.  



שיעור 1

השליחות שלי בעולם - עבודת ה׳

שיעור 9 עבודת ה׳
ביטול ובחירה

חב"ד בינה 
מתבוננים

כיתה ה׳ ב״ה

נספח 1/ב

כרטיסי דמויות

שם: יהושע
אירוע:

מי יהיה מנהיג העם לאחר משה רבנו? לכאורה שאלה קשה. היו 
אז שרי מאות ושרי אלפים שכל אחד מהם היה אדם דגול. היו 

נשיאי שבטים, היו  הכוהנים ממשפחת אהרן...

ובכל זאת מי שנבחר על ידי הקב"ה להיות המנהיג, שימלא את 
תלמידו,יהושע.  היה  אדם",  מכל  ה"ענו  רבנו,  מקומו של משה 
ומדוע? בדיוק בגלל התכונה הזאת: "ומשרתו יהושע בן נון נער, 
לא ימיש מתוך האוהל". ליהושע היה ביטול מושלם כלפי משה 
ללא  בשלמות  תורת משה  את  לקבל  יכול  היה  הוא  וכך  רבנו, 
תוספות או גריעות, וגם להעביר תורה זו בשלמות הלאה, לכל 
בני הדור ההוא. מידת הביטול אפשרה לו להיות מנהיג אמיתי 

המעביר רק את דבר ה', ללא תערובות אישיות.

1. כיצד הדמות שבקטע מבטאת במעשיה את ההגדרה של הביטול: 

ביטול = לא אחשיב את עצמי ולא את רצונותיי אלא אחשוב על 
רצון ה' ועל התפקיד שנתן לי.

חידה  חברו  הזו.  לדמות  הקשור  אירוע  ועל  דמות  על  קראתם   .2
לגילוי הדמות וחידה לזיהוי האירוע.  



שיעור 1

השליחות שלי בעולם - עבודת ה׳

שיעור 9 עבודת ה׳
ביטול ובחירה

חב"ד בינה 
מתבוננים

כיתה ה׳ ב״ה

נספח 1/ג

כרטיסי דמויות

שם: שאול המלך
אירוע:

הסיפור של שאול המלך הוא סיפור עצוב. שאול יכול היה לזכות 
זאת  ובכל  ומצאצאיו,  מבניו  תמשיך  המלוכה  ששושלת  לכך, 
המלוכה נקרעה ממנו. מדוע? כי שאול שהיה צדיק וחכם, פעם 
למלחמה  שאול  יצא  כאשר  ה'...  ציווי  בפני  התבטל  לא  אחת 
להרוג  שיש  הנביא,  שמואל  באמצעות  ה'  לו  הורה  בעמלקים, 
על הבהמות שלהם. אבל שאול,  אפילו  ולא לחמול  כולם  את 
במקום לפעול מתוך ביטול מוחלט לדבר ה', שמסר לו שמואל, 
הפעיל שיקולים רוחניים הגיוניים, ולא הרג את אגג מלך עמלק, 
ואת מיטב הצאן שלהם השאיר עבור קרבנות לה'. כמה הפסיד 
הוא מכך! ומי יודע כמה צרות היו נחסכות מעמנו, לו היה המלך 

שומע  בקול הנביא.

1. כיצד הדמות שבקטע מבטאת במעשיה את ההגדרה של הביטול: 

ביטול = לא אחשיב את עצמי ולא את רצונותיי אלא אחשוב על 
רצון ה' ועל התפקיד שנתן לי.

חידה  חברו  הזו.  לדמות  הקשור  אירוע  ועל  דמות  על  קראתם   .2
לגילוי הדמות וחידה לזיהוי האירוע.  



שיעור 1

השליחות שלי בעולם - עבודת ה׳

שיעור 9 עבודת ה׳
ביטול ובחירה

חב"ד בינה 
מתבוננים

כיתה ה׳ ב״ה

נספח 1/ד

כרטיסי דמויות

שם: הבעל שם טוב
אירוע:

שהוא  מי  על  להסתכל  אמור  תורה",  "בן  למדן,  יהודי  האם 
למטה ממנו בלימוד התורה, בריחוק ואף בבוז? בתקופה שלפני 
התפשטות תורת החסידות, חשבו רבים וטובים, שאכן כן, אדם 
שלמד הרבה תורה, מן הראוי, שיהיה כולו עטוף בכבוד ושיהיה 
דרך  סללו  וחבריו  טוב  שם  הבעל  אך  עצמית.  בחשיבות  מלא 
הפוכה לחלוטין. על אף היותם תלמידי חכמים עצומים וצדיקים 
גדולים, הם נהגו ללבוש בגדים של איכרים ושל בעלי מלאכה 
פשוטים, וכך - כשהם "נסתרים", היו הולכים ומקרבים את ליבם 
של המוני עם ישראל לה' ולתורתו. הפשטות והבריחה מן הכבוד, 

אפשרה עבודת ה' אמיתית וטהורה. 

1. כיצד הדמות שבקטע מבטאת במעשיה את ההגדרה של הביטול: 

ביטול = לא אחשיב את עצמי ולא את רצונותיי אלא אחשוב על 
רצון ה' ועל התפקיד שנתן לי.

חידה  חברו  הזו.  לדמות  הקשור  אירוע  ועל  דמות  על  קראתם   .2
לגילוי הדמות וחידה לזיהוי האירוע.  



שיעור 1

השליחות שלי בעולם - עבודת ה׳

שיעור 10 עבודת ה׳
ביטול

חב"ד דעת
מתחברים ומיישמים

כיתה ה׳ ב״ה

נספח 4

ביטול

יוצר

פריחה

כשאני בביטול 
אני שולט על:

כשאני בביטול 
אני מחובר

ל

כשאני בביטול 
אני מצליח

כשאני בביטול ל
אני שם לב

ל



שיעור 1

השליחות שלי בעולם - מחוייבות ובחירה

שיעור 11 מחוייבות ובחירה
נסיון - מה ולמה?

חב״ד חכמה
פותחים

כיתה ה׳ ב״ה

נספח 4/א

קבוצה 1

המבחן  לפני  שבועיים  הזה.  למבחן  ולמדתי  ישבתי  "שעות 
כבר גייסתי את התלמידות  החרוצות ביותר בכיתה. ויתרתי 
על בילוי בשעות הפנאי אחר הצהריים. אפילו לחתונה של 
ראשי בספר  בגבורה את  הגעתי, טמנתי  לא  השכנה ממול 
ושל  תאריכים  של  נגמרים  בלתי  טורים  ושננתי  היסטוריה, 

אירועים. 

יום המבחן הגיע... הלב שלי דופק והשפתיים לוחשות תפילה. 
את  נוטלת  אני  חייבת....'  הזה!,  במבחן  להצליח  חייבת  'אני 
טופס המבחן וקוראת את השאלה הראשונה, וכמו מסך שחור 
להיזכר....  מצליחה  איני  מוחי.  חדרי  עלייוסוגרעל  מאפיל 

החומר כמו פרש כנפיים ופרח. 

דפים  ממלאת  שכצפוי  הכיתה,  חרוצת  חני,  יושבת  לידי 
בשטף וללא מאמץ. 

גם  יתנוסס  המיוחל  והציון  שלה....  במבחן  קטנה  הצצה  רק 
בראש המבחן שלי....".

משימות:
1. לאיזה ערך קשור הניסיון?  )ניתן להיעזר בתרמילון( 

כבוד, גמילות חסדים, ויתור, יראת שמיים, משפחתיות, שמחה, אמונה, יושר ואמת

2. מה רוצה הניסיון לבדוק? 

3. מה אלמד על  עצמי אם אעמוד / לא אעמוד בניסיון? 

4. מה יחשבו עליי הסובבים אם אעמוד / לא אעמוד בניסיון?



שיעור 1

השליחות שלי בעולם - מחוייבות ובחירה

שיעור 11 מחוייבות ובחירה
נסיון - מה ולמה?

חב״ד חכמה
פותחים

כיתה ה׳ ב״ה

נספח 4/ב

קבוצה 2

"אני מחכה לראות את כולכם! שמעתם?" ככה התרתה בנו 
סבתא מחיפה. 'ברור שנבוא, כולם.' הבטיחה אמא. נתקה את 

השיחה ונאנחה אנחה עמוקה. 

הנסיעות לסבתא מחיפה קשות לנו בכל פעם מחדש. סבא 
וסבתא מחיפה אינם שומרים מצוות עדיין.

אמא חזרה בתשובה בהיותה נערה צעירה, ועל אף שהשקפת 
עולמה אינה עולה בקנה אחד עם  זאת של הוריה, אנו שומרים 

איתם על קשר הדוק וחם.

אך  סבא,  של  ההולדת  יום  למסיבת  ניסע  אנחנו  'ילדים, 
ומכבדים  זוכרים  וסבתא  סבא  תמיד  לא  זיכרו,  בבקשה, 
את החינוך, שבחרנו להעניק לכם. אני סומכת עליכם, שלא 

תיצפו שם בטלוויזיה גם לא בסרטים שבביתם' 

משימות:
1. לאיזה ערך קשור הניסיון?  )ניתן להיעזר בתרמילון( 

כבוד, גמילות חסדים, ויתור, יראת שמיים, משפחתיות, שמחה, אמונה, יושר ואמת

2. מה רוצה הניסיון לבדוק? 

3. מה אלמד על  עצמי אם אעמוד / לא אעמוד בניסיון? 

4. מה יחשבו עליי הסובבים אם אעמוד / לא אעמוד בניסיון?



שיעור 1

השליחות שלי בעולם - מחוייבות ובחירה

שיעור 11 מחוייבות ובחירה
נסיון - מה ולמה?

חב״ד חכמה
פותחים

כיתה ה׳ ב״ה

נספח 4/ג

קבוצה 3

 "את שיחת הטלפון הזו לא אשכח לעולם. אבא הוריד את 
השפופרת ופניו האפירו. 

סבתא עברה תאונת דרכים קשה. היא בבית הרפואה במצב 
קריטי. 

אבא התיישב על הכיסא באפיסת כוחות, מנסה לייצב את 
הרעד בידיו.

מאותו היום, הבית שלנו השתנה. רוב שעות היום אבא ואמא 
לא כאן, הם סועדים את סבתא. הם נעים בין תקווה לייאוש.

אני כבר לא מרגישה כמו ילדה בגילי. אינני מצליחה להתרכז 
אותי  מעניינים  אינם  החברות  עם  והמשחקים  בלימודים, 

כבעבר.

סבתא שלי בסכנת חיים....".

משימות:
1. לאיזה ערך קשור הניסיון?  )ניתן להיעזר בתרמילון( 

כבוד, גמילות חסדים, ויתור, יראת שמיים, משפחתיות, שמחה, אמונה, יושר ואמת

2. מה רוצה הניסיון לבדוק? 

3. מה אלמד על  עצמי אם אעמוד / לא אעמוד בניסיון? 

4. מה יחשבו עליי הסובבים אם אעמוד / לא אעמוד בניסיון?



שיעור 1

השליחות שלי בעולם - מחוייבות ובחירה

שיעור 11 מחוייבות ובחירה
נסיון - מה ולמה?

חב״ד חכמה
פותחים

כיתה ה׳ ב״ה

נספח 4/ד

קבוצה 4
"היינו בחצר באותו יום במצב רוח  עליז. חפשנו דרך יצירתית 

לעשות קצת צחוק ממישהו... להתפרק.

הייתה זאת חני, שהציעה את הרעיון – למרוח דבק על כסאה 
של המורה. 

אמרה ועשתה – לקול צחוקן של הבנות. 'קצת שמחה. מה יש?' 

כשהמורה גלתה את כתם הדבק על חצאיתה – תמה השמחה.

מרגע לרגע הבנו, שאיננו עומדות לצאת מהעניין בשלום.

'אני תובעת לדעת מי עומדת מאחורי התעלול הזה' אמרה המורה.

שקט השתרר בכיתה. אף לא אחת  הצביעה.

כולכן  תשאנה   – אחריות  לוקחת  איננה  התעוזה  בעלת  'אם 
בתוצאות' היא אמרה.

'אתן הכיתה היחידה שלא תצא לשבת מחנה, אלא אם כן, הבת 
שהעזה למרוח את הדבק, תאזור אומץ – ותודה'. 

המלחמה בליבות כולנו סערה –

האם להלשין על חני? הויתור על השבת מחנה קשה מנשוא...".

משימות:
1. לאיזה ערך קשור הניסיון?  )ניתן להיעזר בתרמילון( 

כבוד, גמילות חסדים, ויתור, יראת שמיים, משפחתיות, שמחה, אמונה, יושר ואמת

2. מה רוצה הניסיון לבדוק? 

3. מה אלמד על  עצמי אם אעמוד / לא אעמוד בניסיון? 

4. מה יחשבו עליי הסובבים אם אעמוד / לא אעמוד בניסיון?



שיעור 1

השליחות שלי בעולם - מחוייבות ובחירה

שיעור 12 מחוייבות ובחירה
נסיון - נס להתנוסס

חב"ד בינה 
מתבוננים

כיתה ה׳ ב״ה

נספח 2 - קבוצות

קבוצה 1

"כבר שבועיים שאני אוכל רק מעט לחם יבש ומים. החלטתי נחושה – לא 
אגע בטריפות ובנבלות, שמגישים במחנה העבודה הזה. הקומוניסטים 

מעבידים אותנו ללא רחם ומכים אותנו ללא הצדקה. 

דגים  בשר–  שאיננו  מבושל,  דבר  סוף  סוף  המחנות  אל  הגיע  היום 
כבושים. אך נפוצה שמועה כי החביות מצופות מבפנים בשומן טריפה... 

יש מקום להקל... הרי מדובר בפיקוח נפש. לצרות זאת – החלטתי כי 
לא אגעל את נפשי בדבר, שאיננו כשר למהדרין...." 

)מתוך הספר ר' מענדל- על החסיד  מנחם מענדל פוטערפאס(

כתבו המשך לסיפור בו היהודי עומד בניסיון ולא אוכל מהדגים.. 1

כתבו את מחשבותיו ואת רגשותיו של היהודי, שגרמו לו להגיע . 2
להחלטה.

באמצעות ניסיון זה, חיזק היהודי את האמונה שלו ואת ערכיו. . 3
הסבירו כיצד. 

ציירו ציור, סיסמה או סמל הקשורים לרווח, שהרוויח היהודי . 4
שעמד בניסיון.



שיעור 1

השליחות שלי בעולם - מחוייבות ובחירה

שיעור 12 מחוייבות ובחירה
נסיון - נס להתנוסס

חב"ד בינה 
מתבוננים

כיתה ה׳ ב״ה

נספח 2 - קבוצות

קבוצה 2

המורה הטילה על חני לסכם את כל עשר המכות שניחתו על פרעה 
הרשע. מדובר במטלה ארוכה ומורכבת, עמוסה בפרטים ובהוראות. 

אין לחני חשק להתחיל לקרוא, לסכם ולנתח. 

כשחני הגיעה  הביתה היום, היא גלתה על המדף של אחותה- עבודה 
בדיוק על הנושא. מסתבר, כי בשנה שעברה אחותה קבלה מטלה דומה.

היא דפדפה בקלסר בהתרגשות...

איזו הקלה. נותר לה רק לשנות את שמה בכריכה ולהגיש למורה! 

אך מנגד, התרוצצו מחשבות במוחה– "הרי זו גניבת דעת... זו העתקה 
של ממש...."

1. כתבו המשך לסיפור בו התלמידה עומדת בניסיון.

2. מה הייתה ההתלבטות של חני? השלימו את מחשבותיה.

מצד אחד ________ העבודה קשה ומורכבת, אין לי כוח וסבלנות 
________ אבל ומצד שני ________ חשוב לי ________ כי________ 

3. לפניכן מספר רווחים שהפיקה חני בעקבות העמידה בניסיון. הסבירו, 
כיצד הניסיון חיזק אצל חני כל אחד מהרווחים.

- חני גילתה שהיושר בשבילה הוא ערך חשוב וחזק.

- חני הרגישה שיש לה כח להתאפק.

- חני למדה לוותר על הצלחה לטובת ערך חשוב.

הוסיפו ערך נוסף משל עצמכם! 

._______________________________________

4. ציירו ציור, סיסמה או סמל, הקשורים לרווח, שהרוויחה חני כשעמדה 
בניסיון.



שיעור 1

השליחות שלי בעולם - מחוייבות ובחירה

שיעור 12 מחוייבות ובחירה
נסיון - נס להתנוסס

חב"ד בינה 
מתבוננים

כיתה ה׳ ב״ה

נספח 2 - קבוצות

קבוצה 3

אאלץ  כי  הערכתי  אינסופי.  נראה  היה  השיניים  רופא  אצל  "התור 
"לבלות" כאן  שעה נוספת לפחות. 

'חבל שלא  לאיטן.  הבטתי בשעון שמולי, סופרת את הדקות שחלפו 
הבאתי לכאן ספר או שיעורי בית. כל כך משעמם לי....'

בחדר  השולחן  על  שעמדה  עיתונים,  ערימת  מבטי  את  צדה  לפתע 
ההמתנה.

מהכריכה צעקו תמונות שאינן נראות צנועות במיוחד, אולם, הן נראו 
לי מעניינות וקורצות.

כל כך שעמם לי. והיצרים בתוכי נלחמו...."

1. כתבו המשך לסיפור בו הילדה עומדת בניסיון.

2. כתבו את מחשבותיה ואת רגשותיה של הילדה, שגרמו לה להחליט לעמוד 
בניסיון.

3. לפניכן מספר רווחים, שהפיקה הילדה בעקבות העמידה בניסיון. הסבירו כיצד 
הניסיון חיזק אצלה כל אחד מהרווחים.

- היא גלתה, שהיא מסוגלת לעמוד בפיתויים ולהתאפק.

- היא גלתה, שחשוב לה לשמור על צניעות במחשבה ולא לטמא את המוח 
במראות, שאינם טהורים.

- היא גלתה, שהיא בחרה בעצמה את הקשר שלה עם ה', והוא נעשה פנימי 
ואמיתי.

הוסיפו ערך נוסף משל עצמכם! 

______________________________________________________

4. ציירו ציור, סיסמה או סמל הקשורים לרווח, שהרוויחה הילדה שעמדה בניסיון.



שיעור 1

השליחות שלי בעולם - מחוייבות ובחירה

שיעור 12 מחוייבות ובחירה
נסיון - נס להתנוסס

חב"ד בינה 
מתבוננים

כיתה ה׳ ב״ה

נספח 2 - קבוצות

קבוצה 4

"שוב לאה, מלכת, הכתה לגלגה על רינה. חברות נוספות רצו למצוא 

חן בעיניה והמשיכו להתבדח. פניה של רינה האדימו היא כמעט פרצה 

בבכי...  ואני רציתי להגן עליה. האם אצא להגנתה, ואסתכן בכך, שכולן 

תתחלנה להציק לי? מה לעשות?"

1. כתבו המשך לסיפור בו הילדה עומדת בניסיון.

2. כתבו את מחשבותיה ואת רגשותיה של הילדה, אשר גרמו לה להחליט לעמוד 
בניסיון.

3. לפניכן מספר רווחים, שהפיקה הילדה בעקבות העמידה בניסיון. הסבירו כיצד 
הניסיון חיזק אצלה כל אחד מהרווחים.

- היא גלתה, שיש לה אומץ.

- היא גלתה, שיש לה רגישות לסבל של הזולת

- היא גלתה שיש בה חכמה ותושייה כיצד להגן על החלש 

- היא גילתה, שהציווי על אהבת ישראל חשוב לה, יותר מאשר להיות מקובלת 
בחברה

- היא ראתה, שיש לה כח ללכת נגד הזרם

- היא הרגישה, שהחברות בסתר ליבן מכבדות אותה,

הוסיפו ערך נוסף משל עצמכם! 

______________________________________________________

4. ציירו ציור, סיסמה או סמל הקשורים לרווח, שהרוויחה הילדה שעמדה בניסיון.



שיעור 1

השליחות שלי בעולם - מחוייבות ובחירה

שיעור 12 מחוייבות ובחירה
נסיון - נס להתנוסס

חב"ד בינה 
מתבוננים

כיתה ה׳ ב״ה

נספח 2 - קבוצות

קבוצה 5

"כשהמורה חלקה את התפקידים להצגה, ראיתי את העיניים של חיה 
מתמלאות בדמעות. שתינו  מוכשרות מאוד במשחק. אבל לי המורה 

נתנה את התפקיד הראשי, וחיה קבלה תפקיד קטן יותר. 

המורה נגשה אלי לאחר חלוקת התפקידים ואמרה לי: 'שירה, התפקיד  
מתאים לך מאוד, אבל חיה  עצובה מאוד, אינך חייבת לוותר –אך זו 

תהיה אהבת ישראל גדולה מאוד.'

אני כבר דמיינתי את עצמי בתפקיד הראשי ושמחתי בו מאוד. האם 

לוותר?" 

1. כתבו המשך לסיפור בו שירה מוותרת לחיה על התפקיד.

2. כתבו את מחשבותיה ואת רגשותיה של שירה, שגרמו לה להחליט לעמוד בניסיון.

3. לפניכן מספר רווחים, שהפיקה שירה בעקבות העמידה בניסיון. הסבירו כיצד 
הניסיון חיזק אצלה כל אחד מהרווחים.

- שירה הוכיחה לעצמה, שהיא מסוגלת לוותר.

- שירה  גילתה, שאהבת ישראל זה ערך חשוב אצלה. 

הוסיפו ערך נוסף משל עצמכם!

______________________________________________________

4. ציירו ציור, סיסמה או סמל, הקשורים לרווח, שהרוויחה הילדה, שעמדה בניסיון.



שיעור 1

השליחות שלי בעולם - מחוייבות ובחירה

שיעור 13 מחוייבות ובחירה
איך נעמוד בנסיון

חב"ד דעת
מתחברים ומיישמים

כיתה ה׳ ב״ה

נספח 1

סיפורה של חני

"יצאתי היום לחפש בגד חדש לשבת. נסעתי 
לקניון בשכונת מגוריי יחד עם חברה. 

ענק  טלוויזיה  מסך  עמד  לקניון,  בכניסה 
ממדים בו הוקרנה תוכנית טלוויזיה, שנראתה 

לי מעניינת במיוחד. 

דקות  עוד   להתעכב  חברתי  את  שכנעתי 
ספורות, ולצפות בסיום התוכנית. 

לאחר מכן התפנינו לחפש את הבגד המבוקש. 
זה היה קשה מאוד. כל החצאיות בקניון היו 
בית  תקנון  את  תואמות  ואינן  מידי  קצרות 

הספר. 

בסופו של דבר החלטנו לקנות את החצאית 
אותה  ולקחת  שהייתה,  ביותר  הצנועה 
אמנם  המכפלת.  את  כדי שתפתח  לתופרת, 
לא ממש צנוע – אך זה הטוב ביותר, שיכולנו 

להשיג. 

לחברתי  הצטרפתי  הקניות  מסע  לאחר 
למסיבת יום ההולדת של בת דודתה. האמת 
היא, שאותה בת דודה איננה שומרת מצוות, 

אך לא רציתי לפגוע בחברתי.

על השולחן עמדו ממתקים מגרים, אך אינם 
בכשרות מהודרת. . 

היה לי קשה מאוד לראות את השולחן העמוס 
ולא לגעת בשפע...."

סיפורה של חני
ללא נסיונות



שיעור 1

השליחות שלי בעולם - מחוייבות ובחירה

שיעור 13 מחוייבות ובחירה
איך נעמוד בנסיון

חב"ד דעת
מתחברים ומיישמים

כיתה ה׳ ב״ה

נספח 2/א

יש לעמוד בתוקף מתוך נחישות פנימית, 
שיהודי רוצה וליהודי מתאים לעשות רק טוב.

האדמו"ר הזקן בפרק יב בתניא כותב, שיהודי צריך לדבר אל לבו בתוקף, שאיננו רוצה להיות 
רשע, אפילו לא לרגע אחד. שכן הוא יודע שהוא יהודי, חלק מה' אחד ש"אין עוד מלבדו", ואינו 

רוצה להיפרד ממנו אפילו לרגע אחד. 

הרבי כותב ליהודי במכתב: "לכל יהודי יש את היכולת לחיות על פי רצון ה'... בעצם, אם אדם 
מרגיש שקשה לו לקיים מצוות מסוימות,  פירוש הדבר הוא, שלאותו אדם הוענקו כוחות לא 
רגילים להתגבר על קשיים ועל ניסיונות לא רגילים... זה עניין של הרצון האישי ושל הנחישות  של 

האדם". )מעובד על פי מורה לדור נבוך חלק א'(

כיצד מציע הרבי להתמודד עם ניסיון לפי קטע מידע זה?   .1

העצה היא:   .2

כתבו חמשיר )שיר בן חמש שורות( על קטעי המידע שקראתם.   .3

ציירו על הדגל סמל, המבטא את העצה שלמדתם.    .4

קבוצה 1



שיעור 1

השליחות שלי בעולם - מחוייבות ובחירה

שיעור 13 מחוייבות ובחירה
איך נעמוד בנסיון

חב"ד דעת
מתחברים ומיישמים

כיתה ה׳ ב״ה

נספח 2/ב

קראו את מכתב הרבי לפניכם: 

הדעת.  הסחת  היא  זה  למצב  העצות  אחת  מאוד.  לך  שקשה  כתבת  אלי  "במכתבך 
כיצד אפשר  ולחשוב בכלל על הקושי שלך. אפילו לא לחשוב  כלומר לא להתעסק 
לשפר את המצב או על כמה שהמצב קשה ורע. העצה הזאת לא קלה בכלל, כי הקושי 
שלך מעסיק אותך בכל היום. ולכן כדאי לתת למחשבה שלך להיות עסוקה בעניינים 
אחרים – והכי טוב – בעניינים של תורה. כי מעט אור, לימוד תורה וחסידות, יגרשו 

את החושך!" )מעובד עפ"י אגרות קודש חלק ט"ז עמ' ע"ד( 

משימה: 

1. כתבו את עצת הרבי להתמודד עם הניסיון במשפט אחד!

2. אפיינו את האיש, שכתב את המכתב מתוך דמיונכם. תנו לו:

מקצוע:______________  גיל:_____   שם:_____________  

וחשבו מהי הבעיה עמה הוא מתמודד?

3. כתבו מכתב חזרה לרבי בו האיש מספר לרבי, כיצד הוא התמודד עם הניסיון לפי העצה, שהרבי 
נתן לו! 

4. ציירו על הדגל סמל, המבטא את העצה,  שלמדתם  

קבוצה 2



שיעור 1

השליחות שלי בעולם - מחוייבות ובחירה

שיעור 13 מחוייבות ובחירה
איך נעמוד בנסיון

חב"ד דעת
מתחברים ומיישמים

כיתה ה׳ ב״ה

נספח 2/ג

לבקש סיוע במידת הצורך )2 נפשות אלוקיות ונפש בהמית אחת(

האדמו"ר האמצעי אמר, שכאשר יש ניסיון רוחני, כדאי להיעזר בחבר ,

משום שכאשר שני יהודים נפגשים יש לנפשות האלוקיות שלהם ביחד הרבה כוח להלחם נגד 
כל המכשולים וההפרעות.

כאשר ליהודי יש אתגר או פיתוי, שקשה לו לעמוד בו, כדאי לו לחפש "תוספת כוח" לנפש 
האלוקית שלו. כלומר לשתף יהודי נוסף, שיסייע לו להתגבר. ויחד, עם נפש אלוקית חזקה 
ומוכפלת הם יטכסו עצה, איך לגרש את כל ההפרעות ולעמוד בניסיון! )מעובד עפ"י תורת מנחם ו' 

תשרי תשמ"ד(

משימה: 

1. כתבו במשפט אחד את העצה, שהרבי נותן כיצד להצליח בניסיון. 

2. חשבו על 3 דוגמאות הממחישות כיצד אפשר ליישם  את העצה של הרבי.

3. ציירו על הדגל סמל, המבטא את העצה,  שלמדתם  

קבוצה 3



שיעור 1

השליחות שלי בעולם - מחוייבות ובחירה

שיעור 13 מחוייבות ובחירה
איך נעמוד בנסיון

חב"ד דעת
מתחברים ומיישמים

כיתה ה׳ ב״ה

נספח 2/ד

לשקלל רווח מול מחיר

הקב"ה הוריד את הנשמה לעולם הזה ונתן לה שליחות – לטהר את העולם באמצעות התורה 
והמצוות. כל מצווה, שאדם עושה מקשרת אותו אל הקב"ה, ודרכה הוא ממלא את השליחות 

הגדולה של הנשמה.

אבל כאשר ח"ו היהודי שוכח את מטרת ירידתו לעולם, אינו עומד בניסיון ואינו מתנהג, כפי 
שה' מצפה ממנו  הוא יורד ירידה גדולה מאד, וחותך בקשר שלו עם הקב"ה. מצווה שאדם 

הפסיד לעולם לא תשוב עוד. 

לכן כדאי לעמוד בניסיון, וכאשר היצר הרע בא להסית את האדם. כדאי לעצור לכמה רגעים 
ולחשב, מה הריווח ומה ההפסד? איזה ריווח עצום ממתין לו כאשר יעמוד בניסיון,  מול ההפסד 

- שאי אפשר להשיב ולתקן.         )מעובד עפ"י קונטרס ומעין(

משימה: 

1. כתבו במשפט אחד את העצה, שהרבי נותן כיצד להצליח בניסיון. 

2. קראו את הניסיון בו עמדה לאה:

"חנה עומדת במרכז הכיתה ומעליבה אותי בפני כל הבנות. אמנם רבנו בהפסקה והמריבה 
הדרדרה ל"ברוגז". אבל עכשיו חנה עברה כל גבול: היא צוחקת ממני ופוגעת בי מאוד...

מתחשק לי לענות לה, להעליב אותה בחזרה. להגיד לה בדיוק, מה אני חושבת עליה... " 

כתבו את המחשבות של לאה,  בהן היא מחשבת 
מה היא תפסיד אם לא תעמוד בניסיון, ומה היא 

תרוויח אם תצליח, עפ"י קטע הלימוד שקראתם.

3. ציירו על הדגל סמל, המבטא את העצה,  שלמדתם  

קבוצה 4



שיעור 1

השליחות שלי בעולם - מחוייבות ובחירה

שיעור 13 מחוייבות ובחירה
איך נעמוד בנסיון

חב"ד דעת
מתחברים ומיישמים

כיתה ה׳ ב״ה

נספח 2/ה

לזכור שניסיון זה לא דבר אמיתי– ברגע שעומדים בו הוא מתפוגג.

"כאשר הלכו אברהם ויצחק להר המוריה לעקידה, הלך השטן ונעשה לפניהם נהר גדול, מיד 
ירד אברהם לתוך המים... כיוון שהגיע עד חצי הנהר הגיעו המים עד צווארו... מיד יבש  הנהר 
ועמדו ביבשה"                     )מדרש תנחומא וירא כב(

אברהם אבינו בדרכו לעקידת יצחק ראה מולו נהר גדול וסוער, אך כאשר הוא החליט להתעלם 
ממנו, ולהמשיך לעשות את המוטל עליו –נעלם הנהר. עלינו לזכור, שהניסיונות הם תחבולת 
היצר. למעשה אין בהם ממש. אם נמשיך בלי להתבלבל בדרך, נתעלם מהניסיון לחלוטין, 
ונמשיך בעבודת ה' כאילו לא היה ניסיון כלל וכלל  – נזכה לכך,  שהניסיון ייעלם כאילו לא 

היה. 

משימה: 

1. כתבו במשפט אחד את העצה, שלומדים באמצעות המדרש, כיצד להתמודד עם ניסיון. 

2. חברו סיפור קצר, הממחיש את העצה ואת התוצאה, שמתאר המדרש.

3. נסחו סיסמא, המסכמת את הכלי שלמדתם, וכתבו אותה על הדגל!

קבוצה 5



שיעור 1

השליחות שלי בעולם - מחוייבות ובחירה

שיעור 13 מחוייבות ובחירה
איך נעמוד בנסיון

חב"ד דעת
מתחברים ומיישמים

כיתה ה׳ ב״ה

נספח 3 - דגלים



ב"ה

 
 

 

”

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

אגף חינוך חברתי חסידי

הרבי נשיא הדור השביעי
הזכות והאחריות שיעור 14 
כן, אנחנו יכולים! שיעור 15 

הרבי - נשיא הדור השביעי שיעור 16 

אני מאמין - אני שמח
אין רע יורד מלמעלה שיעור 17 

׳הכל לטובה׳ או ׳גם זו לטובה׳? שיעור 18 
מתבוננים בטוב שיעור 19 

יוצרים טוב שיעור 20 

תוכנית שיעורי חינוך חברתי - חסידי

נושא: האמצעים

נרות להאיר

אני רוצה לפעול 
ולעשות, אבל איך?





שיעור 1

האמצעים - התקשרות לרבי

שיעור 14 התקשרות לרבי
הרבי נשיא הדור השביעי

חב״ד חכמה
פותחים

כיתה ה׳ ב״ה

דף הפעלה

ִמי ָּכאן ָחִביב?

ֶׁשַבע, ֶׁשַבע, ִמי יֹוֵדַע?
ַמהּו סֹוד ַהֶּׁשַבע? ַהִאם ַאֶּתם ַמִּכיִרים ֶאת ַהֻּמָּׂשג "ָּכל ַהְּׁשִביִעין ֲחִביִבין"?

ֵאין ָּכאן ַהַּכָּוָנה ְלֶיֶלד ֵּבן ֶׁשַבע, ַּגם ֹלא ְלֶיֶלד ְׁשִביִעי ְּבִמְׁשַּפְחּתֹו, ְוַגם ֹלא ַלְּׁשִביִעי ִּבְרִׁשיַמת ַהֵּׁשמֹות 
ְּביֹוַמן ַהִּכָּתה. ֲאַנְחנּו ִמְתַּכְּוִנים ָּכאן ִל"ְׁשִביִעי ָחִביב" ַאֵחר. ֲאַנְחנּו ִמְתַּכְּוִנים ְלָכְך ֶׁשֻּכָּלנּו, ָּכל ֶאָחד 

ֵמִאָּתנּו, ֵמֲחִסיֵדי ָהַרִּבי ְנִׂשיא ּדֹוֵרנּו, ִהּנֹו "ְׁשִביִעי ָחִביב".

יֹום ֶאָחד, ּדֹוְפִקים ַעל ֶּדֶלת ֵּביְתֶכם ּוַמְזִמיִנים ֶאְתֶכם ְלִהְׁשַּתֵּתף ַּבֲעבֹוָדה ְמֻסֶּיֶמת. "ָּבֲעבֹוָדה ַהּזֹו", 
ָּכְך ַמְבִטיִחים ָלֶכם, "ִמְׁשַּתְּתִפים עֹוְבִדים נֹוָסִפים".

"ִמי ָהעֹוְבִדים ַהּנֹוָסִפים?", ַאֶּתם ׁשֹוֲאִלים ְּבַסְקָרנּות. "עֹוְבִדים ָׁשם ַּגם ַאְבָרָהם ָאִבינּו, ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו, 
ַאְדמֹו"ר ַהָּזֵקן...", עֹוִנים ָלֶכם.

ֵּכיַצד ָּתִגיבּו? ֵיׁש ְלַׁשֵער, ֶׁשַּתַעְזבּו ִמָּיד ָּכל ָּדָבר ַאֵחר, ּוְתַמֲהרּו ָלרּוץ ּוְלִהְׁשַּתֵּתף ָּבֲעבֹוָדה ַהִּנְכֶּבֶדת.
ְוָאֵכן, ָּכְך ְּבִדּיּוק ֵהם ְּפֵני ַהְּדָבִרים. ַאְבָרָהם ָאִבינּו ֵהֵחל ַּבֲעבֹוָדה ֲחׁשּוָבה ְּביֹוֵתר - ְלַגּלֹות ָּבעֹוָלם, 

ֶׁשֵּיׁש ֱאֹלִקים.
ַאֲחָריו ִהְמִׁשיכּו ֶאת ָהֲעבֹוָדה עֹוד ִׁשָּׁשה ּדֹורֹות ֶׁשל ַצִּדיִקים. ַהְּׁשִביִעי ֶהָחִביב ָהָיה ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו. 
ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו ִהְׁשַּתֵּתף ְּבֵחֶׁשק ַרב ָּבֲעבֹוָדה ַהֲחׁשּוָבה ְוהּוא, ַּגם כיון ֶׁשהּוא ְׁשִביִעי ָחִביב, הוא ִהְצִליַח 
ֶאְפָׁשר  ַהִּמְׁשָּכן,  ְוֶדֶרְך  ְוַדְרָּכם,  ֶׁשָּלנּו,  ָּבעֹוָלם  ַּגְׁשִמּיֹות  ִמְצוֹות  ְוִיְהיּו  ַהּתֹוָרה  ֶׁשִּתָּנֵתן  ְלָכךְ,  ִלְגֹרם 

ִיְהֶיה ְלָהִביא ֶאת ָהאֹור ָהֱאֹלִקי ָהֶעְליֹון ְּביֹוֵתר, ֶאל ָהעֹוָלם ַהָּנמּוְך ֶׁשָּלנּו.
ֶׁשְּסִביֵבנּו עֹוד  ָהעֹוָלם  ּוִבְכָלל,  ָּבּה!  ְלִהְׁשַּתֵּתף  ֲאַנְחנּו רֹוִצים  ַּגם  ֲאָבל  ָהֲעבֹוָדה?  ִנְסַּתְּיָמה  ַהִאם 

ִּבְכָלל ֹלא ִנְרָאה ֻמְׁשָלם ֶוֱאֹלִקי.
ָנכֹון, ַאֲחֵרי ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו, ְּבֶמֶׁשְך ּדֹורֹות ַרִּבים, ִהְמִׁשיָכה ָהֲעבֹוָדה ְוָהַאְדמֹו"ר ַהָּזֵקן ָהָיה ׁשּוב ִראׁשֹון, 

ֶׁשִהְתִחיל ְלַבֵּצַע ֶאת ַהֵחֶלק ָהַאֲחרֹון ֶׁשל ָהֲעבֹוָדה ַהָּקָׁשה.
ַאֶּתם יֹוְדִעים ַמהּו ַהֵחֶלק ָהַאֲחרֹון? ָּפׁשּוט, ָלֵתת ָלעֹוָלם ְלַהְרִּגיׁש ְּבַעְצמֹו, ֶׁשֵּיׁש ֱאֹלִקים, ּוְלַגּלֹות 
ְּבַעְצמֹו ֶׁשֱאֹלִקים ִנְמָצא ְּבָכל ָמקֹום ָּכל ַהְּזַמן. ָּפׁשּוט? ֹלא ָּכל ָּכְך. ִׁשָּׁשה ּדֹורֹות ֶׁשל ְנִׂשיֵאי ַחַּב"ד 
ָעְמלּו ְוָטְרחּו ַּבְּמִׂשיָמה ַהְּכֵבָדה. ִנְׁשַאר ַעְכָׁשו ַּתְפִקידֹו ֶׁשל ַהּדֹור ַהְּׁשִביִעי. ֲאַנְחנּו ַעְצֵמנּו ִהֵּננּו ְּבֵני 

ַהּדֹור ַהְּׁשִביִעי, ֵּכיָון ֶׁשָאנּו ֲחִסיֵדי ָהַרִּבי ְנִׂשיא ּדֹוֵרנּו, ֶׁשהּוא ִהּנֹו ְׁשִביִעי ְלַאְדמֹו"ר ַהָּזֵקן.
ַמהּו ַּתְפִקיֵדנּו? ְלָהִביא ֶאת ְימֹות ַהָּמִׁשיַח, ְוָאז ֶּבֱאֶמת ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו ִיְצַעק "ֵיׁש ֱאֹלִקים".

ֶׁשֲאַנְחנּו  ָהֻעְבָּדה  ֹלא.  ַּדְוָקא  ָּכְך?  ָּכל  "ְמֻצָּיִנים"  ֶׁשֲאַנְחנּו  היות  ַהְּמֻיָחד  ַלַּתְפִקיד  ִנְבַחְרנּו  ַהִאם 
ֶאת  ְלַסֵּים  ָלנּו  ַהְּמַאְפֶׁשֶרת  ִהיא  ָלנּו,  ֶׁשָּקְדמּו  ַהּדֹורֹות  ָּכל  ְּפֻעַּלת  ּוֵמֲאחֹוֵרינּו  ֲחִביִבין"  "ְׁשִביִעין 

ָהֲעבֹוָדה ַהְּגדֹוָלה.
ֶאת  ִלְראֹות  ֶׁשִיְזֶּכה  ַהּדֹור,  ֶׁשֶּזה  ֵּכיָון  ֶׁשֵּכן,  ִּנְרֶאה  ֶאָחד  ִמַּצד  ַהְּׁשִביִעי?  ַהּדֹור  ִלְהיֹות  ֵּכיף  ַהִאם 

ַהָּמִׂשיַח ּגֹוֵאל ֶאת ָהָעם. ִמַּצד ֵׁשִני, זֹוִהי ַאֲחָריּות ְּכֵבָדה ְמאֹוד.
ֶׁשִּיְהֶיה ְלֻכָּלנּו ְּבַהְצָלָחה!



שיעור 1

האמצעים - התקשרות לרבי

שיעור 14 התקשרות לרבי
הרבי נשיא הדור השביעי

חב״ד חכמה
פותחים

כיתה ה׳ ב״ה

דף הפעלה

משימות:
1. באיזו עבודה חשובה התחיל אברהם? 

2. ִמי ָהָיה "ְׁשִביִעי"?

£ ַאְבָרָהם ָאִבינּו

£ ָהַרְמַּב"ם

£ ַאְדמֹו"ר ַהָּזֵקן

£ ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו

3. ָמה ַּתְפִקיד ַהּדֹור ַהְּׁשִביִעי ַּכּיֹום?

£ ְלהֹוִכיַח ֶׁשֵּיׁש ֱאֹלִקים.

£ ִלְגֹרם ֶׁשָהעֹוָלם ַעְצמֹו ֵיַדע ֶׁשֵּיׁש ֱאֹלִקים.

£ ַלְחֹׁשב ָחָזק ַעל ָּכְך ֶׁשֵּיׁש ֱאֹלִקים.

£ ִלְׂשֹמַח ֶׁשֵּיׁש ֱאֹלִקים.

4. ִמיהּו ָהִראׁשֹון ֶׁשִהְתִחיל ֶאת ַהֵחֶלק ָהַאֲחרֹון ֶׁשל ָהֲעבֹוָדה?

£ ַאְבָרָהם ָאִבינּו

£ ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו

£ ַאְדמֹו"ר ַהָּזֵקן

£ ֲאַנְחנּו

5.מה מאפשר לנו למלא את התפקיד החשוב, שהוטל עלינו?

*"והנה זה תובעים מכל אחד ואחת מאתנו דור השביעי, ד'כל השביעין חביבין', 
ידי  על  ולא  בחירתנו  פי  על  לא  הוא  בדור השביעי  שזה שאנחנו  היות  דעם 
עבודתנו, ובכמה עניינים אפשר, שלא כפי רצוננו, מכל מקום הנה כל השביעין 
והעבודה  דעקבתא,  בסיומא  דמשיחא,  בעקבתא  אנחנו  שנמצאים  חביבין, 
ובתחתונים  שכינה,  עיקר  אם  כי  שכינה  רק  ולא  השכינה,  לגמור המשכת   –

דווקא".



שיעור 1

האמצעים - התקשרות לרבי

שיעור 15 התקשרות לרבי
הרבי - נשיא הדור השביעי

חב"ד בינה 
מתבוננים

כיתה ה׳ ב״ה

המשימות

1. איזו כותרת ניתן לתת לתמונה? 

2. איזה דבר ייחודי לדור שלנו מבטאת תמונה זו?

לתוך  אלוקות  להביא  הגדול-  בתפקיד  לנו  לעזור  יכול  הזה  הייחודי  הדבר  איך   .3

העולם, להביא גאולה?

הדמויות  אחת  את  שבתמונה/או  הדמות  את  שאלה  לשאול  יכולים  הייתם  אם   .4

שבתמונה, איזו שאלה הייתם שואלים?

5. נסו לשער, איזו תשובה הייתם מקבלים?



שיעור 1

האמצעים - התקשרות לרבי

שיעור 16 התקשרות לרבי
הרבי - נשיא הדור השביעי

חב"ד דעת
מתחברים ומיישמים

כיתה ה׳ ב״ה

נספח 3/א

1. כדי לקרוא את הסיפור, מחקו את כל המילים שמתחילות באות ג' אם יש שתיים ברצף, מחקו רק 
את הראשונה.

אדם עצוב גמל ניצול שואה היה גאון שקוע בדכאון עמוק גרבר, לאחר שכל המשפחה שלו נהרגה, 
והוא גולם נשאר בודד בעולם. הוא הגיע גלגל לרבי, וסיפר לו, גיהוץ שהוא מאוד עצוב ואינו יכול 

גיבור להתחתן שוב  ולהיות שוב גזר אבא.
הרבי שאל אותו גמור מדוע הוא אינו מסוגל להמשיך? מדוע הוא כל כך עצוב?

מרוב אהבה למשפחה גמור שלי שנהרגה.
אמר לו הרבי: "יש לך בעצם גדול אוצר של אהבה-תשתמש בזה".

"איך?"
"קח גבוה סוכריות לבית כנסת, ותתחיל גשם לחלק לילדים אז תיפתח בך אהבה". 

"כך עשיתי גילגול זה היה  קשה לי מאוד,גזר אך כך השתמשתי לטוב באהבה שלי, והתחלתי גדול 
לחיות שוב, וגיליתי בתוכי אוצר של אהבה, גאווה שבמקום להשתמש בה כדי להתגעגע השתמשתי 

גאולה בה כדי לבנות חיים חדשים".

2.מה עצר אותו מלפעול? רגש ה______________

3. כיצד הפך את מה שעצר אותו למשהו, שיעזור לו.

£ על ידי מחשבה.
£ על ידי דיבור

£ על ידי מעשה
כיצד? ____________________________________

4. הפתגם המתאים ביותר לזה הוא:

טובה פעולה אחת מאלף אנחות

הכל לטובה.

תחשוב טוב יהיה טוב

5. לכולנו יש תכונות, שחוסמות אותנו מלפעול תכונות טובות לפעמים , כמו בסיפור ותכונות 
וכדומה. ע"י שנשתמש בהן למעשה טוב-נוכל  לא טובות לפעמים כמו כעס, שנאה, עקשנות 

להפוך אותן לטוב.

לדוגמא,

® יוסי אוהב לעשות 'דווקא' לכולם.
שיעשה  לדוגמא,  מועיל.  למשהו  אותה  ולהפוך  ה"דווקא"  תכונת  את  לקחת  לו  נייעץ 

דווקא ל________________________

המעשה יהיה, שכשהוא מתפלל והיצר הרע אומר לו לפטפט אז הוא:

_____________________________________________________________

® לריבקי יש המון מרץ וקשה לה לשבת בשיעור, היא יכולה להשתמש באותו מרץ כדי 
להחליט שהיא יוזמת______________________________________________

® לאליהו יש כשרון לספר בדיחות כל הזמן, הוא יכול לקחת את היכולת  שלו לשמוח 
ולהשתמש בה כדי לשמח את ________________________________________

6. הוסיפו דוגמא אמיתית על עצמכם, תוכלו גם להמציא.

_____________________________________________________________

דף עבודה 1



שיעור 1

האמצעים - התקשרות לרבי

שיעור 16 התקשרות לרבי
הרבי - נשיא הדור השביעי

חב"ד דעת
מתחברים ומיישמים

כיתה ה׳ ב״ה

נספח 3/ב

דף עבודה 2
1. כדי לקרוא את הסיפור, מחקו את כל המילים שמתחילות באות ח' אם יש שתיים ברצף, מחקו רק 

את הראשונה.

רופא חב"ד העיניים של הרבי שאל חסיד  אותו, "מדוע משיח עדיין לא הגיע"? הרי בכל מקום, שהוא 
נוסע לשם הוא רואה חיים חסידי חברים חב"ד, שעובדים קשה כדי להביא חלות את המשיח...

הרבי השיב לו: "גם אצלי חציל מתעוררת השאלה, כנראה, נשאר חלב  'קצת', ולכן אני מזרז אותם 
לעשות עוד חידודים  כדי לזכות בגאולה, והרבי חידה סיים:"אינני מניח חדר  לחסידים חובה  שלי 

לישון."

2. המסר: בחרי מה נכון ביותר,

£ אין להסתפק בקיים, יש  לשאוף תמיד ליותר.

£ אין להסתפק במרירות, יש לשאוף לשמחה.

£ אין להסתפק בגלות, צריך לדרוש משיח. 

3. כיצד בעצם מוסיפים?  

® יוסי רגיל להתפלל בכוונה רק את קריאת שמע אז

® דיני רגילה לעזור לאמא רק ביום שישי אז

® אליהו רגיל להתפלל רק בבית ספר ולא בחופשות

® רבקי רגילה לחלק 50 נרות שבת אז

שימו          הוספה היא לא רק בכמות!

³ אם רבקי רגילה לחלק נרות שבת לחוצה אז

³ אם תהילה רגילה לקרוא תהילים במהירות אז

³ אם בנימין רגיל ללמוד שיחה של הרבי במהירות אז



שיעור 1

האמצעים - התקשרות לרבי

שיעור 16 התקשרות לרבי
הרבי - נשיא הדור השביעי

חב"ד דעת
מתחברים ומיישמים

כיתה ה׳ ב״ה

דף עבודה 3

1. כדי לקרוא את הסיפור, מחקו את כל המילים שמתחילות באות א' אם יש שתיים ברצף, מחקו רק 
את הראשונה.

היה אווירון פעם  אבוקדו חסיד גדול  אפודה  בשם ר' מיכאל. הוא תמיד היה אגודה אומר: "אש אוי, 
מיכאל, מיכאל. כשתעמוד מול הקדוש ברוך הוא אדים  אחרי מאה ועשרים, הוא לא ישאל אבוקדו 
אותך, מדוע לא היו לך אפודה  אהבה ויראה כמו של אש אליהו הנביא, כמו של אברהם אש אבינו  
איטליז או כמו של רב צדיק, אותיות אלא הוא ישאל אותך, מדוע לא היו לך ארמון אהבה ויראה כמו 

שהיו יכולים להיות לך? למה לא עבדת ארמון  את ה' בכוחות אצלך שנתנו לך?"

2. הקיפו את המשפט המתאים ביותר לסיפור:

� להשתמש במה שאני, בתכונות שלי,  כדי להצליח.

� להשתמש בחבר שלי כדוגמא, למה שאני צריך להיות

� להשתמש באח הגדול שלי כדוגמא.

3. יוסי הסתכל על שלומיק הגאון של הכיתה  אחרי שקרא את הסיפור הזה וחשב

)צבעו מה מתאים יותר לפי הסיפור.(

4. רשום תכונות טובות שיש לך, שיכולים לעזור להביא את המשיח.

בקבוצה או בזוג רשמו את שם התלמיד בסוגריים. 

)______________(   ______________ אני יודע ל 

)______________(   ______________ אני אוהב ל 

)______________(   ______________ אני טוב ב  

)______________(   ______________ אני מצטיין ב 

"הלוואי שהייתי מנצל את 
הכשרון שלי לארגן דברים 
כמו שהוא מנצל את השכל 

שלו." 

"הלוואי שהייתי  חכם 
כמוהו ומקבל מאה בכל 

המבחנים..."

נספח 3/ג



שיעור 1

האמצעים - התקשרות לרבי

שיעור 16 התקשרות לרבי
הרבי - נשיא הדור השביעי

חב"ד דעת
מתחברים ומיישמים

כיתה ה׳ ב״ה

1. כדי לקרוא את הסיפור, מחקו את כל המילים שמתחילות באות ב' אם יש שתיים ברצף, מחקו רק 
את הראשונה.

אחרי במבה כ"ח בניסן בשנת תשנ"א, בום! אמר הרבי שיחה בה הוא מוסר בינגו את האחריות לכל חסיד 
להתעקש ולהביא את המשיח. לאחר בננה מכן, עברה בת אישה לפני הרבי ואמרה: "רבי, כל השנים ביסלי 

סמכנו עלייך שתביא בייגלה את המשיח..."

ענה לה הרבי: "אם בית סמכתם עליי, בטח הרי שאני אומר ביטחון  לך, שאני סומך עלייך ועל כל בפלות 
אחד מכם, שבכוחכם להביא את המשיח."

2. איזה משפט מתאים לסיפור?

£ הרבי סומך עליי, שבכוחי להביא את המשיח.

£ כולנו נסמוך על הרבי, שיביא את המשיח.

£ נסמוך זה על זה בהבאת המשיח.

3. השלם:"כשסומכים עליי, אני __________________________________"

כשהרבי מטיל עלינו את המשימה ל______________________________

הוא גם נותן לנו כוחות לבצע את זה.

הרבי נותן לנו כוחות. אם קיבלנו שליחות, יש לנו כוחות מהרבי.

4. צבעו את התכונות שאנו מקבלים, כשיש לנו כוחות מהרבי.

5. תראו מה קרה לחיהלה,

"הלכתי לחלק נרות שבת, ופתאום התביישתי לגשת לאישה, לילדה אחת שראיתי. 
אז נזכרתי שיש לי כוחות מהרבי להביא את הגאולה והרגשתי _______________

)בחרו מהעיגולים למעלה או השלימו בעצמכם( 

והצלחתי לחלק לה את הנר."

בטחון

שמחה

כעס

לחץ

גאווה 
חיובית

סיפוק

נספח 3/ד

דף עבודה 4



שיעור 1

האמצעים - התקשרות לרבי

שיעור 16 התקשרות לרבי
הרבי - נשיא הדור השביעי

חב"ד דעת
מתחברים ומיישמים

כיתה ה׳ ב״ה

1. כדי לקרוא את הסיפור, מחקו את כל המילים שמתחילות באות ב' אם יש שתיים ברצף, מחקו רק 
את הראשונה.

פעם בבום! נכנס לרבי ילד, בלון שאהב לשחק בינגו בייסבול- משחק כדור אמריקאי,  בטטה 
התחיל הרבי לשאול אותו על פרטי בלגן המשחק, וללמוד מכך  ביליונים הוראות לעבודת ה', 

אחת השאלות, בורג ששאל היתה:

לקבוצה  'גול'  מכניסה  בננה  היריבה  והקבוצה  אמיתי,  בום!  במשחק  צופה  בייגלה  "כשאתה 
שאתה אוהד, האם הקבוצה בומברנג בורחת?"

"מה פתאום?" השיב הילד. בית "ההיפך, הקבוצה, שאני אוהב בפלות ממשיכה ביסלי לשחק עוד 
יותר במבה טוב כדי לנצח."

2. המסר מהסיפור הוא:

£ לא להתייאש, תמיד לנסות שוב.

£ לא להיות בעצבות. תמיד לשמוח.

£ לא להיות נחיתי, להאמין בכוחות שלך.

3. השלימו לפי המסר.

ריבקי ניסתה כבר פעמיים לברך ברכת המזון אחרי האוכל ושכחה.

אם תתייאש, היא__________________________

4. תנו לה רעיון, כיצד לא להתייאש?

היא יכולה לנסות )הציעו רעיון( __________________________________________

אלי כבר מנסה לכבד את המורה, ולא מצליח.

הוא יכול לנסות____________________________________________________

כולנו מנסים להביא את המשיח.
לא נתייאש!

לכן נוסיף ב_______________________________________________________.

נספח 3/ה

דף עבודה 5



שיעור 1

האמצעים / שמחה

שיעור 17 שמחה
אני מאמין - אני שמח

חב״ד חכמה
פותחים

כיתה ה׳ ב״ה

נספח 3
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שיעור 1

האמצעים / שמחה

שיעור 17 שמחה
אני מאמין - אני שמח

חב״ד חכמה
פותחים

כיתה ה׳ ב״ה

נספח 5

כוחו של הביטחון

בחרו באחת מן המשימות הבאות: 
³חברו דו-שיח המתנהל בין שני היצרים בלבו של 

החוכר. היצר הרע - מנסה להדאיג ולייאש, והיצר 
הטוב - מעודד לבטוח, גם כשנראה, שאין תקווה.

___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

 ______________________
³המציאו המשך לסיפור.

___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

___________________________________
________________

³ציירו את פניו של החוכר בעת הליכתו אל הפריץ 
– האם בחרתם לצייר פנים עצובות או פנים שמחות? 

מדוע? 



שיעור 1

האמצעים / שמחה

שיעור 18 שמחה
אני מאמין - אני שמח

חב"ד בינה 
מתבוננים

כיתה ה׳ ב״ה

נספח 3

מי שחושב ככה 
מרוויח...

מי שמאמין שהכל 
טוב, אינו מרגיש...

מי שמאמין שהכל 
טוב, לעולם אינו...

מי שמאמין שהכל 
טוב, מרגיש...



שיעור 1

האמצעים / שמחה

שיעור 19 שמחה
אני מאמין - אני שמח

חב"ד דעת
מתחברים ומיישמים

כיתה ה׳ ב״ה



שיעור 1

האמצעים / שמחה

שיעור 19 שמחה
אני מאמין - אני שמח

חב"ד דעת
מתחברים ומיישמים

כיתה ה׳ ב״ה

נספח 4 - דף הפעלה
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רשת חינוך חב"ד בארץ ישראלרשת חינוך חב"ד בארץ ישראל

אגף חינוך חברתי חסידי

מיצר או מרחב? תלוי באופן השימוש
יציאת מצרים שבכל דור שיעור 21 

מסירים חסמים שיעור 22 
קדימה, יוצאים! שיעור 23 

תוכנית שיעורי חינוך חברתי - חסידי

נושא: גאולה

נרות להאיר

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





שיעור 1

המטרה - גאולה

שיעור 21 גאולה
ֵמַצר או מרחב - תלוי באופן השימוש

חב״ד חכמה
פותחים

כיתה ה׳ ב״ה

נספח 1 א

תמונות גלות



שיעור 1

המטרה - גאולה

שיעור 21 גאולה
ֵמַצר או מרחב - תלוי באופן השימוש

חב״ד חכמה
פותחים

כיתה ה׳ ב״ה

נספח 1 ב

תמונות גלות



שיעור 1

המטרה - גאולה

שיעור 21 גאולה
ֵמַצר או מרחב - תלוי באופן השימוש

חב״ד חכמה
פותחים

כיתה ה׳ ב״ה

נספח 1 ג

תמונות גלות



שיעור 1

המטרה - גאולה

שיעור 21 גאולה
ֵמַצר או מרחב - תלוי באופן השימוש

חב״ד חכמה
פותחים

כיתה ה׳ ב״ה

נספח 1 ד

תמונות גלות



שיעור 1

המטרה - גאולה

שיעור 21 גאולה
ֵמַצר או מרחב - תלוי באופן השימוש

חב״ד חכמה
פותחים

כיתה ה׳ ב״ה

נספח 1 ה

תמונות גלות



שיעור 1

המטרה - גאולה

שיעור 21 גאולה
ֵמַצר או מרחב - תלוי באופן השימוש

חב״ד חכמה
פותחים

כיתה ה׳ ב״ה

נספח 1 ז

תמונות גלות



שיעור 1

המטרה - גאולה

שיעור 21 גאולה
ֵמַצר או מרחב - תלוי באופן השימוש

חב״ד חכמה
פותחים

כיתה ה׳ ב״ה

נספח 5

יומן מיציאת מצרים



שיעור 1

המטרה - גאולה

שיעור 21 גאולה
ֵמַצר או מרחב - תלוי באופן השימוש

חב״ד חכמה
פותחים

כיתה ה׳ ב״ה

נספח 6 א

תמונות התמודדות



שיעור 1

המטרה - גאולה

שיעור 21 גאולה
ֵמַצר או מרחב - תלוי באופן השימוש

חב״ד חכמה
פותחים

כיתה ה׳ ב״ה

נספח 6 ב

תמונות התמודדות



שיעור 1

המטרה - גאולה

שיעור 21 גאולה
ֵמַצר או מרחב - תלוי באופן השימוש

חב״ד חכמה
פותחים

כיתה ה׳ ב״ה

נספח 6 ב

תמונות התמודדות



שיעור 1

המטרה - גאולה

שיעור 21 גאולה
ֵמַצר או מרחב - תלוי באופן השימוש

חב״ד חכמה
פותחים

כיתה ה׳ ב״ה

נספח 8



שיעור 1

המטרה / גאולה

שיעור 23 גאולה
ֵמַצר או מרחב - תלוי באופן השימוש

חב"ד דעת
מתחברים ומיישמים

כיתה ה׳ ב״ה

נספח 1 א

קטעי מידע



שיעור 1

המטרה / גאולה

שיעור 23 גאולה
ֵמַצר או מרחב - תלוי באופן השימוש

חב"ד דעת
מתחברים ומיישמים

כיתה ה׳ ב״ה

נספח 1 ב

קטעי מידע



שיעור 1

המטרה / גאולה

שיעור 23 גאולה
ֵמַצר או מרחב - תלוי באופן השימוש

חב"ד דעת
מתחברים ומיישמים

כיתה ה׳ ב״ה

נספח 1 ג

קטעי מידע



שיעור 1

המטרה / גאולה

שיעור 23 גאולה
ֵמַצר או מרחב - תלוי באופן השימוש

חב"ד דעת
מתחברים ומיישמים

כיתה ה׳ ב״ה

נספח 1 ד

קטעי מידע



שיעור 1

המטרה / גאולה

שיעור 23 גאולה
ֵמַצר או מרחב - תלוי באופן השימוש

חב"ד דעת
מתחברים ומיישמים

כיתה ה׳ ב״ה

נספח 1 ה

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

אגף חינוך חברתי חסידי

הווי דן את כל האדם לכף זכות
לדון לכף זכות שיעור 24 

עד שתגיע למקומו שיעור 25 
הזולת הוא הראי שיעור 26 

יש לי זכות! כלים וכללים שיעור 27 

פנימיות התורה וקבלת משיח
משתמשים בכלים ומלמדים זכות שיעור 28 

למה אי אפשר בלעדיה? שיעור 29 
מרכיבים משקפיים חדשים שיעור 30 

מנצלים את החופשה
מפגש מקרוב עם מפגש של קירוב שיעור 31 

במקום שאין אנשים... אהיה איש! שיעור 32 

תוכנית שיעורי חינוך חברתי - חסידי

נושא: יסוד הקיום של היחיד והעם

נרות להאיר

 אני מחוברת
 לשורשים עמוקים!





מעשה בפועל שכיר ובעל בית עשיר
(מתוך 'כה עשו חכמינו')

איש אחד חי, לפני שנים רבות, באחד הכפרים שבגליל העליון. היה זה בזמן שבית-המקדש עוד היה קיים. עני היה 
האיש; רק עצי זית אחדים היו לו ושדה קטן, ובו סלעים ואבנים לרוב. לא הצמיח השדה די תבואה ולא הניבו העצים 
די זיתים כדי להשביע את האיש, את אשתו ואת ילדיו.ראה האיש שאין לו פרנסה בכפרו ואמר לאשתו:“ אלך 
לדרום, הרחק מכאן, שם שדות פוריים, שם פרדסים וכרמים. אמצא עבודה, ארויח כסף ואחסוך. כאשר יהא לי 
מספיק כסף, אחזור אליכם ואקנה שדה יותר גדול וכרם זיתים, ואולי אף עדר כבשים. אז לא יחסרו לנו לא אוכל 

ולא לבוש. ובינתיים הבנים יעזרו לך לעבד את שדנו הקטן, עד שאחזור“.

הסכימה אשתו לעצה זו. נטל האיש את כלי עבודתו, מעדר ומגרפה, נפרד מאשתו ומילדיו ויצא לדרך.
ימים רבים הלך ברגל, עד שהגיע לדרום. שם מצא עבודה אצל בעל-בית עשיר, שהיו לו שדות וכרמים, וגם בהמות 
היו לו לרוב. עבד האיש במשקו של בעל-הבית בכל מלאכה. יום יום עבד מן הבוקר עד הערב. ומכיוון שנאמן וחרוץ 

היה ופועל זריז במלאכתו, היה בעל-הבית מרוצה מעבודתו ונתן לו אוכל לשובע וגם חדר לדור בו.

כך עבד הפועל אצלו שנה ועוד שנה וגם שנה שלישית. במשך כל הזמן הזה לא הלך לביתו, כי רחוקה מאוד היתה 
הדרך. בכל ערב, כשנח מעמלו עשה חשבון, כמה שכר כבר מגיע לו, ובלבו חשב: "כמה יפה יהיה כשאחזור הביתה 
ושכרי בידי. הילדים ירוצו לקראתי, ואשתי תחכה לי בפתח הבית. אוציא את צרור כספי ואראה להם. ואחר כך 

אקנה שדה גדול וטוב ועוד הרבה דברים..."

כך הרהר ושמח לקראת אותו יום מאושר.

סוף סוף עברו שלוש השנים, שהבטיח לבעל-הבית לעבוד אצלו. אחרי ראש השנה התכונן לחזור לביתו, כדי להיות 
עם משפחתו בחג הסוכות. מה שמח! ארז את בגדיו המעטים ובפנים עליזות ניגש אל בעל-הבית ואמר לו:

הגיע הזמן שאחזור לביתי. שלוש שנים עבדתי אותך באמונה, ועתה תן נא לי את שכרי, ואשמח את אשתי ואת 
ילדי.

אך פני בעל-הבית היו עצובות. אין לי כסף, ענה.
לו כסף לשלם את  ואין  "כל כך עשיר הוא בעל-הבית  בלבו.  התפלא האיש מאוד. "האם אפשר הדבר?" חשב 

שכרי?" רגע עמד האיש נבוך (לא ידע מה לעשות) ואחר כך אמר: אם אין לך כסף תן לי פירות במקום הכסף.
אין לי שדה. תן לי בהמות. ענה  אין לי פירות. תן לי שדה, ואמכרנו ואקבל את שכרי. ענה לו:  ענה בעל-הבית: 
בעל-הבית: אין לי בהמות. שמע הפועל כך והתעצב מאוד.  תן לי כרים וכסתות ויתחממו ילדי, ביקש – קר מאוד 

אצלנו בגליל העליון! אך בעל-הבית השפיל את עיניו ולא הסתכל בו. אין לי כרים וכסתות, ענה בקול נמוך.
לא ביקש הפועל עוד דבר. הפשיל את כליו לאחוריו והלך לביתו בפחי נפש (עצוב מאוד). כי הרי לא קיבל כלום 

בשכר עבודתו הרבה.

לאחר שקראתם את חציו הראשון של הסיפור השיבו על השאלות הבאות:
1. אילו מחשבות סביר להניח שיחלפו במוחו של השכיר?

2. כתבו לפחות דוגמא אחת, איך ניתן לדון במקרה זה את בעל הבית לכף זכות.



המשך הסיפור

ובכל זאת לא כעס על בעל-הבית העשיר כי חשב: "הרי איננו איש רע. אם הוא אומר, שאינו יכול לתת לי 
כלום, בודאי יש סיבה לכך". חזר האיש לביתו בידיים ריקות.

עבר חג הסוכות, עברו עוד ימים אחדים. והנה בוקר אחד, בצאת הפועל מביתו לעבד את שדהו הקטן, ראה 
שקים  עמוסים  חמורים  שלושה  עוד  אחריו  מוביל  חמור  על  רכוב  איש  לביתו:  מתקרבת  שיירה  והנה 
וכדים.התבונן יותר וראה, שהאיש הרוכב על החמור הראשון הוא בעל-הבית, שאצלו עבד שלוש שנים. מיד 

הלך לקראתו, ברכו לשלום והזמינו לביתו. 
הפעם היו לבעל-הבית פנים שמחות. מהר פרק את המשא מעל החמורים ואמר לפועל: כל זה שלך! הנה 
על חמור זה יש כל מיני מאכלים טובים, גם פירות טריים וגם צמוקים. ועל השני, מיני משקאות, גם שמן 
גם יין לרוב. ועל השלישי – מיני מגדנות וממתקים לשמח את הילדים. ישבו בעל-הבית ומשפחת הפועל 
מה  הנאמן.  לפועלו  אותו  ונתן  חפציו  מבין  כסף  צרור  בעל-הבית  הוציא  כך  אחר  ושתו.  ואכלו  לשולחן 
שנתתי לך לפני כן, הרי זה במתנה, אמר לו. והנה שכר עמלך. הכסף שאני חייב לך בעד עבודתך. ועכשיו 

בקשה לי אליך, הגד נא לי, כשבקשת את שכרך ואמרתי לך: אין לי כסף! מה חשבת עלי? 
לקנות את הסחורה.  כל כספך  והוצאת את  בזול,  לקנות סחורה  לך  הציעו  אמר הפועל: חשבתי שאולי 
וכשבקשת פירות, ואמרתי לך: אין לי! מה חשבת עלי? חשבתי, שאולי עוד לא עשרת אותם ואסור לך 
את  לעבד  למישהו  שנתת  חשבתי,  עלי?  חשבת  מה  לי!  אין  לך:  ואמרתי  שדה,  וכשבקשת  מהם.  לקחת 
עלי?  לי! מה חשבת  אין  לך:  ואמרתי  וכשבקשת בהמות,  יכולת לקחת אותם ממנו.  ולא  שדותיך השנה 

חשבתי שהשאלת אותן למישהו לעבודה.
וכשבקשת כרים וכסתות, ואמרתי לך: אין לי! מה חשבת עלי? חשבתי שאולי נדרת נדר, לתת כל מה שיש 
לך לבית-המקדש, ולכן לא היה לך מה לתת לי. אמר בעל-הבית: באמת, כפי שחשבת, כן היה! הייתי כל כך 
עצוב, שבני לא רצה ללמוד תורה, ונדרתי נדר: את כל רכושי אתן לבית-המקדש. ובני לא יקבל כלום מכל 
והלכתי אל החכמים ואמרתי להם, שאני מתחרט שנדרתי את הנדר,  נדרי  לי. אבל התחרטתי על  אשר 
ובקשתי שיתירו את נדרי. ואמנם החכמים התירוהו לי (אמרו, שהנדר בטל). מיד לקחתי את שכרך בידי 
ובאתי אליך. קבל נא גם את ברכתי: יהי רצון, שהקדוש ברוך הוא ידון אותך לזכות (יחשוב עליך לטוב), כשם 

שדנת אותי לזכות (חשבת עלי טובות)!
נפרדו השנים באהבה ובשלום. בעל-הבית העשיר חזר לביתו בדרום, והפועל זכה ליהנות מפרי עמלו. 

חשבו מה הרוויח השכיר עצמו מכך שלימד זכות על בעל הבית?



שיעור 25שיעור 1 חב"ד בינה 
מתבוננים

כיתה ה׳ יסוד הקיום של עם ישראל - אחדות ואהבהב״ה

אחדות ואהבה
הווי דן את כל האדם לכף זכות

נספח 1





שיעור 1

יסוד הקיום של עם ישראל - אחדות ואהבה

שיעור 27
אחדות ואהבה

הווי דן את כל האדם לכף זכות
חב"ד דעת

מתחברים

כיתה ה׳ ב״ה

נספח 1

דף הפעלה



שיעור 28שיעור 1

אחדות ואהבה
הווי דן את כל האדם לכף זכות

חב״ד חכמה 
פותחים

התורה
פנימיות התורה וקבלת המשיח

כיתה ה׳ יסוד הקיום של עם ישראל - התורהב״ה

נספח 1

דף הפעלה לקבוצה 1
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דף הפעלה לקבוצה 3
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כיתה ה׳ יסוד הקיום של עם ישראל - התורהב״ה

נספח 3

מכתב
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התורה
פנימיות התורה וקבלת המשיח

נספח 2
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התורה
פנימיות התורה וקבלת המשיח

נספח 2
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התורה
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נספח 2
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נספח 2



שיעור 29שיעור 1 חב"ד בינה 
מתבוננים

כיתה ה׳ יסוד הקיום של עם ישראל - התורהב״ה

התורה
פנימיות התורה וקבלת המשיח

נספח 2



שיעור 29שיעור 1 חב"ד בינה 
מתבוננים
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התורה
פנימיות התורה וקבלת המשיח

נספח 3

מלים חסרות



שיעור 30שיעור 1 חב"ד דעת
מתחברים

כיתה ה׳ יסוד הקיום של עם ישראל - התורהב״ה

התורה
פנימיות התורה וקבלת המשיח

נספח 2

דף הפעלה לכל קבוצה
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התורה
פנימיות התורה וקבלת המשיח
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דף הפעלה לכל קבוצה
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מתחברים
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התורה
פנימיות התורה וקבלת המשיח

נספח 2

דף הפעלה לכל קבוצה
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