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ב"הב"ה

נושא 1: אני בחברה

א. כוחות ויכולות )3 שיעורים(

ב. תיקון המידות )4 שיעורים(

בתחילת השנה יכירו התלמידות שני אופנים בעבודת ה': עבודת הבן 
- מתוך אהבה, ועבודת העבד - מתוך קבלת עול. 

הבן דומה לאביו ומתמסר אליו מתוך הבנה ורגש של הזדהות ואהבה, 
לכן עבודתו נעשית בחיות ובשמחה. אולם, הבן הוא מציאות עצמאית. 
אם אינו מבין את דרישות אביו או אינו חפץ לקיימן, הוא אינו מציית 
להוראותיו. לעומת זאת העבד בטל ביטול מוחלט לאדון והוא קנינו 
של האדון. לכן, עבודתו מתאפיינת בצייתנות מוחלטת לסמכות מתוך 
קבלת עול ללא עירוב השכל, הרגש או הרצון האישי, כתוצאה מכך, 
עבודתו חיצונית ונעשית ללא חיות וחשק. עבודת ה' האידיאלית היא 

שילוב של שני סוגים אלו יחד - ציות ומשמעת מתוך אהבה. 

תקופת  לקראת  ולהכנה  הלימודים  שנת  לפתיחת  מתאים  זה  נושא 
באמצעות  הקב"ה,  עם  ישראל  בני  של  את הקשר  החגים המבטאת 
ישראל  בני  כי  העובדה  בולטת  הנוראים  בימים  הרבות.  התפילות 

פונים לה' הן כבנים והן כעבדים.

 פריסה לכיתות א’- ו’

 טבלת נושאי השיעורים ומטרות

 מערכים:

שיעור 1: היהודי וה' - קשר של אהבה 
שיעור 2: היהודי וה' - קשר של קבלת עול

שיעור 3: בקבלת עול ובאהבה

אני בחברה / כוחות ויכולות
המיקוד לכיתה ו': אם כבנים אם כעבדים

8

כיתה ו'



ב"ה

אני בחברה / כוחות ויכולות

ב"ה

נספח 4

הדירוג הוא מ-1 עד 5:

מועטה במידה   -  2 לא  כלל   -  1 
רבה במידה   -  4 בינונית  במידה   -  3 

5 - במידה רבה מאוד 

המקצוע
1תורה  2  3  4  5 אהבת המקצוע 

1  2  3  4  5 לימוד מתוך חשק 

1ה. הנקרא  2  3  4  5 אהבת המקצוע 
1  2  3  4  5 לימוד מתוך חשק 

1ספורט  2  3  4  5 אהבת המקצוע 
1  2  3  4  5 לימוד מתוך חשק 

1אנגלית  2  3  4  5 אהבת המקצוע 
1  2  3  4  5 לימוד מתוך חשק 

1מתמטיקה  2  3  4  5 אהבת המקצוע 
1  2  3  4  5 לימוד מתוך חשק 

שאלון מקצועות
 סמני בכל אחד מהמקצועות את מידת אהבתך למקצוע

ואת רמת החשק המלווה אותך במהלך הלמידה:

כיתה ו'

שיעור מס' 1 חב"ד: חכמה - פותחים כוחות ויכולות - אם כבנים אם כעבדים



ב"ה

אני בחברה / כוחות ויכולות

ב"ה

נספח 1

 כרטיס א'
"מודה אני" 

< קראו את הסיפור ובצעו את המשימות שלאחריו.

סיפר רבי יוסף יצחק, האדמו"ר השישי לשושלת נשיאי חב"ד:

השניה  מול  כשאחת  ידיי  את  להרים  עלי  ציוה  הוא  אני",  "מודה  לומר  אותי  לימד  הרש"ב,  האדמו"ר  כשאבי, 

אני"  "מודה  להגיד  צריכים  מדוע  אבי  את  ושאלתי  מעט  כשגדלתי  אני".  "מודה  לומר  וכך  ראשי  את  ולהרכין 

בצורה זו, ענה לי אבי: "האמת היא שאתה צריך לעשות כך רק בגלל שכך ציויתי אותך, מבלי לשאול מדוע", 

וכדי להמחיש לי כי רק בגלל זה צריך לומר "מודה אני" באופן הזה, קרא אבי למשרת ר' יוסף מרדכי, איש 

כבן שמונים, ושאלו: "כיצד אתה אומר מודה אני?". ענה ר' יוסף מרדכי: "אני מניח יד אחת מול חברתה ומרכין 

את הראש וכך אני אומר "מודה אני". "ומדוע אתה עושה כך?", שאלו אבי, "איני יודע", ענה ר' יוסף מרדכי, "כך 

לימדני אבי כשהייתי ילד קטן".

"רואה אתה", פנה אלי אבי, "הוא עושה זאת רק בגלל שכך למדו אביו, ואביו קיבל זאת מאביו וכך הלאה עד 

למשה רבינו ואברהם אבינו שהיה היהודי הראשון. צריכים לקיים בלי לשאול מדוע!"

התביישתי ואמרתי בהתנצלות: "אבל אבא, אני עדיין ילד קטן!"

"כל ישראל הם ילדים קטנים", ענה לי אבי, "וכשאנחנו גדלים אנו מבינים שאנחנו קטנים מאוד".

משימות
1. האדמו"ר הרש"ב הפנה את שאלת בנו, האדמו"ר הריי"צ, למשרת ר' יוסף מרדכי.

א. מה ענה ר' יוסף מרדכי? _____________________________________________________________________

ב. מה רצה האדמו"ר הרש"ב ללמד את בנו בהפנותו את השאלה לר' יוסף מרדכי? __________________________

__________________________________________________________________________________________

2. הכינו תוצר המבטא את מסקנת הסיפור שלכם.

תוצרים אפשריים: מוצג, שיר, פתגם, חידה, הצגת יחיד, ציור וכדומה.

כיתה ו'

שיעור מס' 2חב"ד: בינה - מתבונניםכוחות ויכולות - אם כבנים אם כעבדים



ב"ה

אני בחברה / כוחות ויכולות

ב"ה

נספח 1

 כרטיס ב'
פריילעכער - יותר שמח

< קראו את הסיפור ובצעו את המשימות שלאחריו.

הקומוניסטי  המשטר  תחת  והסבל  האפילה  ימי  על  מליובאוויטש  הריי"צ  האדמו"ר  סיפר  ההתוועדויות,  באחת 
הבא: הסיפור  את  ברוסיה, 

אחת מדרכי הפרנסה ברוסיה בימים ההם היתה באומנות הנגינה, אבל לא בצורת קונצרט באולם, דבר הדורש 
השקעה מרובה ביותר, אלא בצורה הרבה יותר פשוטה.

המנגן עם כלי הנגינה – ה'קטרינקה' – גדול המימדים שבידו, הופיע בשכונת מגורים, נכנס לחצר בה גרות 
עשרות משפחות והפעיל את כלי הזמר על ידי סיבוב הידית. לצלילי המוזיקה התקבץ קהל רב, ושעה ארוכה 
היתה  אשר  הקערה  אל  ונחושת  כסף  מטבעות  סביבו  העומדים  הטילו  ה'הופעה',  לאחר  לצלילים.  האזינו 

מוטלת על הקרקע, איש איש כפי נדבת ליבו וכפי התפעלותו והנאתו מצלילי המוזיקה.

לאותו מנגן, היה עוזר שנלווה אליו תמיד. נער צעיר, יתום בדרך כלל, שהמנגן אספו אל ביתו, נתן לו לאכול 
ולשתות ודאג לכל צרכיו. תפקידו של אותו עוזר היה, לתופף בכח לקול צלילי ה'קטרינקה' על כלי שהחזיק 

בידו, ולהכריז בקול "פריילעכער, פריילעכער, פריילעכער" )יותר שמח, יותר שמח, יותר שמח(.

ארע פעם שאותו עוזר לא שם לב לצלילים ולא תופף לפי הקצב. המנגן הראשי רמז לו על כך שוב ושוב, והוא 
חלם לו... והמשיך 'להרוס את ההופעה'.

חמתו של המנגן בערה בו, ובאמצע הניגון לא התאפק יותר, פניו האדימו, הוא הניף את ידו וכיבד את הנער 
בסטירת לחי מצלצלת.

הנער נפגע עד עומק נשמתו. נוסף לכאב הגופני, צרבה בו הבושה על שנגלה קלונו לעין הסובבים אותו. אבל 
ולהכריז  הקצב,  לפי  עוז  בכל  ולתופף  במקומו,  לעמוד  הוא  חייב  תם.  לא  עוד  ותפקידו  נגמרה,  לא  ההופעה 

בקול: "פריילעכער, פריילעכער, פריילעכער". הוא אינו יכול לעזוב ולהפסיק באמצע...

משימות   
1. על פי הסיפור הנער ממשיך לתופף לאחר שהמנגן סטר לו. איך מרגיש הנער?

 2. השלימו: בחיצוניות הנער נראה _________________________, אולם בפנימיותו _______________________

._____________

 מסקנה: עבודת העבד היא עבודה ____________. אומנם העבודה היא ___________, אולם היא חייבת _________

___________ - אסור___________ את התפקיד באמצע. 

 3. הכינו תוצר המבטא את מסקנת הסיפור שלכם.

תוצרים אפשריים: מוצג, שיר, פתגם, חידה, הצגת יחיד, ציור וכדומה.

כיתה ו'

שיעור מס' 2כוחות ויכולות - אם כבנים אם כעבדים חב"ד: בינה - מתבוננים



ב"ה

אני בחברה / כוחות ויכולות

ב"ה

שיעור מס' 2 אם כבנים אם כעבדים

נספח 1

 כרטיס ג'
בלי חשבון

< קראו את הסיפור ובצעו את המשימות שלאחריו.

באחת ממלחמותיו של הצאר ניקולאי, הגיעו חייליו לגשר שעבר מעל גבי הנהר. בזמן שאלפי החיילים צעדו 

עליו, התמוטט הגשר ונשבר.

ללא היסוס קפצו חיילי הפלוגה בזה אחר זה אל תוך המים. כאשר הראשונים טבעו ושכבו בקרקעית הנהר, 

קפצו אחריהם חיילי פלוגה נוספת ושכבו על גבם של הטובעים, כך קבוצה אחר קבוצה, עד שיצרו גשר חי-

מת רחב ובטוח דיו, כדי שה"צאר" ייסע על גביו להמשך דרכו לניצחון המלחמה.

רבות ניתן ללמוד מסיפור זה על ענינה של מסירות נפש. אך ההדגשה בסיפור – היה אומר ר' מענדל – על אלו 

שקפצו ראשונים ושכבו בקרקעית הנהר. חיילים אלו ידעו לקראת מה הם קופצים, הם ידעו כי הם קופצים 

אל מותם, אך העיקר הוא שהצאר יוכל לפסוע מעליהם ולהמשיך במסע ניצחונותיו. יתר על כן, חיילים אלו 

כלל לא חיפשו להיות "למעלה" ולזכות שעל גופם יעבור ה"צאר". הם ידעו כי עליהם תשכב קבוצה שניה, 

ועליה קבוצה נוספת, ועליה עוד קבוצה ועוד קבוצה. הם ישכבו בתחתית ערימת האדם הזו לנצח. אך המטרה 

היא, שבמרומי גבעת החיילים יצעד ה"צאר" להמשך הכיבוש וניצחון המלחמה, ולזאת הם מסרו את נפשם 

ללא היסוס וללא כל חשבון של כדאיות ורווח אישי.

משימות

1. נסו לתאר את הרגשתו של החייל רגע לפני שקפץ. _________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

2. מדוע אם כן, למרות הכל, החליט החייל שהוא קופץ למים ויהי מה? ____________________________________

__________________________________________________________________________________________

3. האם לחייל היתה תועלת אישית מכך שקפץ לתחתית הנהר? נמקו. ____________________________________

__________________________________________________________________________________________

4. הכינו תוצר המבטא את מסקנת הסיפור שלכם.

כיתה ו'

שיעור מס' 2כוחות ויכולות - אם כבנים אם כעבדים חב"ד: בינה - מתבוננים



ב"ה

אני בחברה / כוחות ויכולות

ב"ה

שיעור מס' 2 אם כבנים אם כעבדים

נספח 1

 כרטיס ד'
מדוע בכה ר' יחזקאל?

< קראו את הסיפור ובצעו את המשימות שלאחריו.

המשפיע, הגה"ח המפורסם ר' יחזקאל )הידוע בכינויו חאטשע( פייגין ע"ה, היה "אביר לב", אמרו עליו שיש לו לב של 
ברזל, וכמעט מעולם לא הזיל דמעה מעיניו, גם כאשר המצב היה קשה – מעבר לקצה גבול היכולת.

ימי  של  בעיצומם  תרפ"ז,  בשנת  היתה  הפעמים  אחת  בבכי.  ופרץ  מעמד  החזיק  לא  הוא  בודדות  פעמים  זאת,  בכל 
נ"ע. הריי"ץ  אדמו"ר  כ"ק  של  למזכירו  גם  יחזקאל  ר'  התמנה  אז  והרדיפות,  ההגליות 

את  עבד  הוא  כתפיו.  על  נפל  במחתרת,  וכו'  תורה  שיעורי  מקוואות,  וישיבות,  חדרים  הקמת  של  העצום  המשא  כל 
הרבי. של  הקדושים  עניניו  למען  כימים  לילותיו  ועשה  ונאמנות,  במסירות  עבודתו 

הוא עבד למעלה מכוחותיו, כמעט לא אכל ולא ישן, כל כולו היה שקוע בעבודת הקודש מתוך מסירות-נפש עצומה. 

את כל זה נשא על שכמו ללא טענות. אך בעיה חמורה אחת הציקה לו מאוד. הוא לא מצא אף רגע פנוי ללמוד חסידות, 
שלא לדבר על תפילה באריכות. הוא הרגיש שהוא הולך ו"מתייבש" – הרי אי-אפשר לחיות ולהיות חסיד ללא לימוד 

חסידות...

ואז, במר ליבו, נכנס באחד הימים ל"יחידות" אל הרבי, סיפר לו על המעיק עליו, והתחנן אך לזאת, שהרבי יתיר לו "רק 
חצי שעה ביום" ללמוד חסידות, כי בלי זה "חייו אינם חיים"...

הרבי הקשיב לכל טענותיו ותחנוניו. משסיים ר' יחזקאל את דבריו והמתין בדריכות לתשובה, פנה אליו הרבי ואמר: 
במקום פלוני עדיין אין ישיבה, במקום אלמוני צריך לארגן "חדר", במקום ההוא צריך לעשות כך וכך וכן הלאה...

ר' יחזקאל קלט היטב את התשובה, והבין כי פסו כל סיכוייו – הוא לא החזיק מעמד, ופרץ בבכי חסר מעצורים שבא 
מקירות לבו...

כ"ק אדמו"ר הריי"ץ הצטרף אליו בבכייתו. כך, משך דקות ארוכות, בכו שניהם, הרבי והחסיד יחדיו, בדמעות שליש.

אחרי בכי ממושך פנה אליו הרבי ואמר: "אם אנו נעשה מה ש'מתחשק' לנו )"וואס עס ווילט זיך"(, מה יהיה על אותם 
דברים שצריך לעשות? האם זהו רצון העליון?!"... 

משימות
1. למה השתוקק ר' יחזקאל מאוד? ומה ביקש מאדמו"ר הריי"צ? _________________________________________
__________________________________________________________________________________________

2. מה השיב אדמו"ר הריי"צ לר' יחזקאל?
__________________________________________________________________________________________

3. נסו לדמיין את המשך הסיפור, מה עשה ר' יחזקאל?
__________________________________________________________________________________________

4. הכינו תוצר המבטא את מסקנת הסיפור שלכם.
תוצרים אפשריים: מוצג, שיר, פתגם, חידה, הצגת יחיד, ציור וכדומה.

כיתה ו'

שיעור מס' 2כוחות ויכולות - אם כבנים אם כעבדים חב"ד: בינה - מתבוננים



ב"ה

אני בחברה / כוחות ויכולות

ב"ה

המסקנה שלי: _______________________________________

האם את מבינה למה את צריכה המטלה
האם את נהנית לעשות זאת?לעשות זאת?

כן/לאכן/לא

כן/לאכן/לא

כן/לאכן/לא

כן/לאכן/לא

כן/לאכן/לא

נספח 4

רשימת מטלות אישית

שיעור מס' 2

כיתה ו'

שיעור מס' 2כוחות ויכולות - אם כבנים אם כעבדים חב"ד: בינה - מתבוננים



ב"ה

אני בחברה / כוחות ויכולות

ב"ה

שיעור מס' 3שיעור מס' 3

אמא יצאה לאירוע של חברה קרובה בשש בערב. על המקרר היא השאירה פתק ובו רשימה 
מטלות.

נספח 1

חני מתוקה שלי,

היה לי יום עמוס, לא הספקתי לעשות כמה דברים 
חשובים. אני ממש מבקשת שתעשי אותם.

1. להדיח את הכלים שבכיור.

2. לקפל את הכבסים.

3. לסדר את הצעצועים שמוישי פיזר.

4. ואם תספיקי הכל, אז לא יזיק אם יהיה לנו משהו טעים 
מחר בבוקר- אולי עוגת שוקולד...

תודה.
באהבה,
אמא

תגובה 1:
וואי.... אין לי כוח!!! טוב, אני אקח את הרשימה ואעשה את זה מהר. אמא אמרה, אז יש לי ברירה???

תגובה 2:
כלים יש קצת, זה לא ממש נורא. לקפל כביסה גם מושקי יכולה. הצעצועים של מוישי זו הבעיה שלו! 
אבל עוגה - זה חשוב! ממש בא לי לעשות את זה! אני אכין עוגה מושקעת של כמה שכבות, אף אחד 

לא ישכח את זה...

כיתה ו'

חב"ד: דעת - מתחברים ומיישמיםחב"ד: דעת - מתחברים ומיישמיםכוחות ויכולות - אם כבנים אם כעבדים



ב"ה

אני בחברה / כוחות ויכולות

ב"ה

שיעור מס' 3

נספח 3

כשאני מבטלת את הרצון 
שלי

ו_______________
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כיתה ו'

חב"ד: דעת - מתחברים ומיישמיםכוחות ויכולות - אם כבנים אם כעבדים





ב"הב"ה

נושא 1: אני בחברה

א. כוחות ויכולות )3 שיעורים(

ב. תיקון המידות )4 שיעורים(

 פריסה לכיתות א’- ו’

 טבלת נושאי השיעורים ומטרות

 מערכים:

שיעור 4: מיהו גיבור? 
שיעור 5: מתגברים - חיזוקים פנימיים

שיעור 6: הרבנית דבורה לאה כמודל
שיעור 7: אסטרטגיות לוויסות עצמי במידות השונות

נקודת הפתיחה לנושא תיקון המדות היא היכולת לשלוט על התאווה 
אומרים:  אבות  בפרקי  חז"ל  האינסטינקטיבית.  או התגובה  הרגעית 
לכל  בסיסית  יכולת  הוא  האיפוק  יצרו".  את  הכובש  גיבור  "איזהו 
החסידות  תורת  מחנכת  אליהם  היסודיים  הדברים  אחד  ה'.  עבודת 
ואף  שלנו  ובדחפים  בצרכים  והשליטה  היצר  על  ההתגברות  היא 

מעניקה כלים מעשיים וחיזוקים בעבודה זו. 

אני בחברה / תיקון המידות
המיקוד לכיתה ו': אם כבנים אם כעבדים

20

כיתה ו'



ב"הב"הב"ה

נספח 5
מוח שליט על הלב

גזרו את המשפטים שבתחתית הדף והדביקו אותם במקום המתאים בתרשים. 

 ואיך המוח על הלב יוכל לשלוט

 ואיך המוח על הלב יוכל לשלוט

 הבסיס לכל עבודת המידות

 למי תהיה יכולת ההחלטה

 למי תהיה יכולת ההחלטה הבסיס לכל עבודת המידות
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כיתה ו' אני בחברה / תיקון המידות

שיעור מס' 4 חב"ד: חכמה - פותחיםתיקון המידות - התגברות היא התבגרות



ב"הב"הב"ה

נספח 5

יעד הטיסה: 
____________________

המנוע שלי: 
_____________________

יעד הטיסה: 
____________________

המנוע שלי: 
_____________________

יעד הטיסה: 
____________________

המנוע שלי: 
_____________________

יעד הטיסה: 
____________________

המנוע שלי: 
_____________________

יעד הטיסה: 
____________________

המנוע שלי: 
_____________________

יעד הטיסה: 
____________________

המנוע שלי: 
_____________________

יעד הטיסה: 
____________________

המנוע שלי: 
_____________________

יעד הטיסה: 
____________________

המנוע שלי: 
_____________________

יעד הטיסה: 
____________________

המנוע שלי: 
_____________________

כיתה ו' אני בחברה / תיקון המידות

שיעור מס' 5 חב"ד: בינה - מתבונניםתיקון המידות - התגברות היא התבגרות





ב"הב"הב"ה

שמי: ___________________________________________________

גילי: ___________________________________________________

מצב משפחתי: ___________________________________________

ייחוס: __________________________________________________

דף מיומנה של הרבנית דבורה לאה...

משפטים שאפשר להעזר בהם:

הוריי....  / בעלי  שלי...  הבן  ירגיש  איך   * היו.....  לעתיד  שלי   *החלומות 
* אם אבי, הרבי יסתלק ח”ו.... * החסידות חינכה אותי ש.... 

נספח 3

הרבנית דבורה לאה

כיתה ו' אני בחברה / תיקון המידות

שיעור מס' 6 חב"ד: בינה - מתבונניםתיקון המידות - התגברות היא התבגרות





ב"הב"הב"ה

שיעור מס' 7

נספח 5 / א

תחנה מס’ 1

האסטרטגיה: השהייה קלה - תגובה שקולה

שולחן  אל  מבט  והעיפה  התיק  את  זרקה  ארוך,  לימודים  יום  אחרי  לחדרה  נכנסה  נעמה 
הכתיבה. ו... היא לא יכלה להאמין למראה עיניה. קופסת התכשיטים שלה היתה מפורקת 
לגמרי וכל התכשיטים היו מפוזרים מסביב. היא ידעה בדיוק מי עומד מאחורי המעשה.... 

דבורי. אחותה בת החמש. כמה פעמים היא התרתה בה שלא תגע בחפציה... ושום דבר לא 
עוזר. נעמה הרגישה שהכעס משתלט עליה. היא עומדת עכשיו ללמד אותה לקח.

< כיצד לדעתכם נעמה תגיב?

< מה לדעתכם יהיו התוצאות של התגובה שלה?

נעמה לקחה נשימה עמוקה. ספרה לאט עד 10.

ואז הגיבה. 

< כיצד לדעתכם היתה התגובה שלה כעת? 

משימה לחי”ל: 
המכשול שעליו יש להתגבר: מידת ה_______________

האסטרטגיה המוצעת לפעולה: ___________________

במה האסטרטגיה עוזרת: _______________________

מילת הקוד של המשימה: _______________________

כיתה ו' אני בחברה / תיקון המידות

שיעור מס' 7 חב"ד: דעת - מתחברים ומיישמיםתיקון המידות - התגברות היא התבגרות



ב"הב"הב"ה

שיעור מס' 7

נספח 5 / ב

תחנה מס’ 2

האסטרטגיה: סבלנות והדרגה - והמטרה הושגה!

בצעדי  התקרב  הגשתה  תאריך  להיפך.  במדעים.  העבודה  את  העלימו  לא  שעברו  הימים 
ענק והבהיר לרבקה שמוטב שתתיישב על כתיבתה במהירות. רק המחשבה על דפדוף בין 
את  ולדחות  עמוק...  עמוק  העבודה  דפי  את  לטמון  לרבקה  גרמו  והקלדה  עריכה  ספרים, 

ועוד.  עוד  המייגעת  המטלה 

עד  הפסקה,  ללא  השולחן  יד  על  לשבת  החליטה  היא  העבודה.  את  לסיים  רוצה  רבקה 
העבודה. את  שתסיים 

< האם לדעתכם רבקה תצליח בהחלטה? 

< מדוע? 

< כיצד המשפט: “תפסת מרובה לא תפסת” קשור לתשובתכם?

רבקה החליטה שהיא יושבת על העבודה 20 דקות בלבד בכל יום. 

< האם לדעתכם היא תצליח? 

< מדוע? 

דף פקודה לחי”ל: 
המכשול שעליו יש להתגבר: מידת ה_______________

האסטרטגיה המוצעת לפעולה: ___________________

במה האסטרטגיה עוזרת: _______________________

מילת הקוד של המשימה: _______________________

כיתה ו' אני בחברה / תיקון המידות

שיעור מס' 7 חב"ד: דעת - מתחברים ומיישמיםתיקון המידות - התגברות היא התבגרות



ב"הב"הב"ה

נספח 5 / ג

תחנה מס’ 3

האסטרטגיה: נשקלל רווח מול הפסד – הרגש בשליטה כשהמוח עובד!

ה”אני חייבת לספר לכולן את מה ששמעתי על חנה”... חני החישה את צעדיה אל הכיתה 
ובפיה הסיפור המרתק... כולם חייבים לדעת את פרצופה האמיתי של חנה! היא העבירה 
במוחה את הפרטים המרתקים ששמעה ודמיינה איך כל הכיתה עומדת סביבה פעורת פה.

חני עצרה לרגע וחשבה מה יהיו הרווחים שלה אם תספר ומה יהיו ההפסדים. 

< הכינו לחני רשימת רווחים והפסדים. חשבו על היבטים חברתיים, אישיים ורוחניים. 

דף פקודה לחי”ל: 
המכשול שעליו יש להתגבר: מידת ה_______________

האסטרטגיה המוצעת לפעולה: ___________________

במה האסטרטגיה עוזרת: _______________________

מילת הקוד של המשימה: _______________________

כיתה ו' אני בחברה / תיקון המידות

שיעור מס' 7 חב"ד: דעת - מתחברים ומיישמיםתיקון המידות - התגברות היא התבגרות



ב"הב"הב"ה

שיעור מס' 7

נספח 5 / ד

תחנה מס’ 4

האסטרטגיה: לפעמים כדי להשיג מה’ יראה, כדאי להלביש לו גוף וצורה.

יוסי נכנס לחנות והביט בשפע הסוכריות. צבעוניות ומתוקות. איש לא היה בחנות מלבדו 
והמוכר היה עסוק בסידור המדפים. אצבעותיו מששו את הסוכריות והנה כמעט עוד רגע 

ואחת מהסוכריות מוצאת את דרכה אל כיסו, בשקט בשקט.

 _________ יש  באמת  אבל  רואה.  לא   ___________ ש  חשב  הוא  כי  לגנוב  העיז  יוסי 
שצופה   ___________ אדם  שיש  מדמיין  היה  יוסי  אם  כמובן.  הקב”ה  תמיד.  שרואה 
במעשיו, הוא לא היה עושה זאת. לפעמים כשמתקשים ביראת שמיים, צריך לדמיין שיש 
המעשה.  את  מלבצע  אותנו  שיניא   ___________ להיות  יכול  זה   .__________ מולנו 

> אף אחד, מישהו, אחד, אדם, כל אחד <

 

דף פקודה לחי”ל: 
המכשול שעליו יש להתגבר: מידת ה_______________

האסטרטגיה המוצעת לפעולה: ___________________

במה האסטרטגיה עוזרת: _______________________

מילת הקוד של המשימה: _______________________

כיתה ו' אני בחברה / תיקון המידות

שיעור מס' 7 חב"ד: דעת - מתחברים ומיישמיםתיקון המידות - התגברות היא התבגרות



ב"הב"הב"ה

שיעור מס' 7

נספח 5 / ה

תחנה מס’ 5

האסטרטגיה: כשנתחיל בפעולות טובות, אחרי המעשים ימשכו הלבבות

“שוב חיה קבלה את התפקיד הראשי בהצגה... ידעתי...”, סננה רותי בין שיניה בכעס. “תמיד 
היא הכי. הכי חכמה, הכי חברותית והכי מוכשרת...”. רגשות של רחמים עצמיים הציפו את 
ליבה. ועוד רגש אחד קשה ולא מוכר, קנאה. “כמה רציתי את התפקיד הזה”, הרהרה לעצמה. 

“ושוב חיה. כמו תמיד...”

< לאילו דיבורים או מעשים יכולות להוביל המחשבות של רותי? 

< הציעו חלופה: 

אילו דיבורים ומעשים כדאי לרותי לאמץ לעצמה? 

 

דף פקודה לחי”ל: 
המכשול שעליו יש להתגבר: מידת ה_______________

האסטרטגיה המוצעת לפעולה: ___________________

במה האסטרטגיה עוזרת: _______________________

מילת הקוד של המשימה: _______________________

כיתה ו' אני בחברה / תיקון המידות

שיעור מס' 7 חב"ד: דעת - מתחברים ומיישמיםתיקון המידות - התגברות היא התבגרות



ב"הב"הב"ה

שיעור מס' 7

נספח 5 / ו

תחנה מס’ 6

האסטרטגיה: סייג וגדר עוזרים לא להתדרדר.

לצפות  דקות  לכמה  רק  כאן  “אשב  לאינטרנט.  מחובר  היה  החדר  בפינת  שעמד  “המחשב 
במהרה  הפכו  הדקות  חמש  עצמו.  את  יצחק  שכנע  חרדי.”  באתר  רק  אגלוש  אני  במשהו. 

אחרים... תפסו  החרדיים  האתרים  של  מקומם  את  וגם  ושעה...  שעה  לחצי 

יצחק החליט לשים לעצמו סייגים כדי שלא להתדרדר פעם נוספת:

< חשבו על 3 סייגים שיכולים למנוע מיצחק להמנע מגלישה אסורה באינטרנט:

______________________________________________________________ .1

______________________________________________________________ .2

______________________________________________________________ .3

 

דף פקודה לחי”ל: 
המכשול שעליו יש להתגבר: ____________________

האסטרטגיה המוצעת לפעולה: ___________________

במה האסטרטגיה עוזרת: _______________________

מילת הקוד של המשימה: _______________________

כיתה ו' אני בחברה / תיקון המידות

שיעור מס' 7 חב"ד: דעת - מתחברים ומיישמיםתיקון המידות - התגברות היא התבגרות



ב"הב"הב"ה

נספח 5 / ז

תחנה מס’ 7

האסטרטגיה: חיזוק פנימי בנפש יצליח לשלוט על הרגש!

נשמע  נייד  מכשיר  כשזמזום  במבחן  שקועים  היו  כולם  התלמידים  בחדר.  שרר  שקט 
הכיתה.  מירכתי 

מהיכן  הבינה  כבר  שהמורה  נראה  אבל  ובמהירות.  בבהלה  המכשיר  את  כבתה  אסתי 
הזמזום...

“אני רוצה להזכיר שאסור להביא לבית הספר שום מכשיר סלולרי”, אמרה המורה. “אני 
ולצאת  להזדהות  המכשיר  ממחזיקת  ומבקשת  רבה  בחומרה  הזה  המקרה  את  רואה 

מהכיתה”.

דממת אלחוט השתררה, איש לא נע ממקומו. 

אסתי שיוותה לעצמה ארשת רגועה ותמימה. אבל הרגשות בתוכה השתוללו.... 

< האם היא תודה באמת? 

< איזה מניע חיצוני ישכנע את אסתי להודות באמת?

< איזה מניע פנימי יכולה אסתי לתת לעצמה כדי להודות באמת? 

רשמו לאסתי משפט שיתן חיזוק למניעים הפנימיים שלה!

 

דף פקודה לחי”ל: 
המכשול שעליו יש להתגבר: ____________________

האסטרטגיה המוצעת לפעולה: ___________________

במה האסטרטגיה עוזרת: _______________________

מילת הקוד של המשימה: _______________________

שיעור מס' 7

כיתה ו' אני בחברה / תיקון המידות

שיעור מס' 7 חב"ד: דעת - מתחברים ומיישמיםתיקון המידות - התגברות היא התבגרות





ב"ה

 
 

 

”

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

אגף חינוך חברתי חסידי

 אני רוצה לדעת 
למה באתי לכאן!

עם כל הצניעות

מאיפה זה מתחיל? שיעור 8 
צניעות מתוך קבלת עול שיעור 9 

כל כבודה - פנימה! שיעור 10 

התמודדות בבחירה 
מוח או לב? שיעור 11 

זאת התוצאה! שיעור 12 
בואו נלמד איך... שיעור 13 

תוכנית שיעורי חינוך חברתי - חסידי

נושא: השליחות שלי בעולם

נרות להאיר





שיעור 1

השליחות שלי בעולם / מחויבות ובחירה

מחויבות ובחירה
שיעור 8ביטול חב"ד חכמה 

פותחים

כתה ו׳ ב״ה

	   	  

לו שיש במה ישמח הוא  

לו שיש במה יתפאר לא הוא  

מוצלח הוא כמה עד להראות ירצה הוא  

לכולם להראות אוהב הוא  
לו יש יקרים חפצים אלו  

ומכובדת מנומסת בצורה ברחוב יתנהג הוא  

ויתעצבן יכעס הוא, בו יפגעו אם  

בענווה זה את יקבל הוא, בו יפגעו אם  
יחזיר ולא  

 אחרים לאנשים שגם אותו מעניין מאוד
טוב יהיה  

	  

אותו שמעניין היחיד הדבר  
בעצמו הוא זה  

מבוגר לאדם לקום לו מתאים  
 באוטובוס

שלו להורים יתחצף לא לעולם הוא  

עדינים בצבעים יהיו שלו הבגדים  

, וצועקים עזים בצבעים יהיו שלו הבגדים
:להגיד רוצים הם כאילו  
"!!עלי תסתכלו"  

 המורים כלפי ובענווה בכבוד יתייחס הוא
מבוגרים ואנשים  

 לא למה" לנהג בקול לצעוק לו מתאים
"???בתחנה לי תעצר  

	  

עצמו על הזמן כל יחשוב הוא  
לעצמו דברים יותר להרוויח ואיך  

 אחד אף אם אפילו חסד לעשות יסכים הוא
אותו רואה לא  

הרבה ש יבדוק הוא, חסד יעשה הוא אם
אותו ומעריכים עליו מסתכלים אנשים  

– ברחוב בקולניות מסטיק ילעס הוא   
ןחשבו בלי ,גבוה בטון בפלאפון וידבר  

 ופחות נפגע פחות הוא כי, בחיים לו טוב
לו שיש במה ושמח, באחרים מקנא  

הזמן כל כי, בחיים לו טוב כך כל לא  
רק וחושב מקנא, מתוסכל הוא  

עצמו על  

	  

נספח 2 - דף עבודה

משימה: הדביקו על כל דלת את ההגדרות המתאימות לבעל הבית:





שיעור 1

השליחות שלי בעולם / מחויבות ובחירה

מחויבות ובחירה
שיעור 8ביטול חב"ד חכמה 

פותחים

כתה ו׳ ב״ה

נספח 4

שאלון

איך מתנהגת מי שיודעת שהיא 'אין'?
ילדה אחת אומרת לחברה שלה שהיא 'סתם טפשה'..

החברה יכולה להגיד לה בחזרה שהיא 'בעצמה טפשה' ולהתחיל להשתולל ולהתעצבן עליה.  .1
אפשר להיפגע מזה, אבל לא להחזיר ולפגוע בחזרה. הגדלות האמיתית היא להיות מ"הנעלבים   .2

ואינם עולבים".

  המורה בוחרת מישהי לתפקיד ראשי במסיבה, והרבה בנות אחרות היו רוצות להיבחר..
אפשר לרוץ להתלונן, לדבר על המורה ועל הבת שנבחרה דברים לא יפים.  .1

אפשר לקבל את זה באהבה ולדעת שיש עוד בנות שיכולות ומגיע להן, לא רק אני.  .2

בטיול השנתי אמורה  היתה  להיות אטרקציה מאוד מיוחדת, אך לבסוף בגלל סיבות כספיות זה התבטל.
אפשר לצעוק ולעשות 'הפגנה' שלא באים לטיול השנתי, לדבר לא יפה אל המורות ולהתלונן.  .1

אפשר לקבל את זה בצורה יפה, ולהגיד למורה תודה על כל המאמצים, וכי זה בטח לא באשמתה.  .2

  קיבלת 100 במבחן..
אפשר להתפאר ולהראות זאת לכל הכיתה.  .1

אפשר לספר זאת לחברה ולהודות לה' שנתן לך כישורים להצליח.  .2

כתבי דוגמא אחת בעצמך עם שתי אפשרויות איך להגיב!

דוגמא: 

:1

:2

• היזכרי במקרה שבו התנהגת כמו 'מר אני':

• היזכרי במקרה שבו התנהגת כמו 'מר אין':





שיעור 1

השליחות שלי בעולם - עבודת ה׳

שיעור 9 עבודת ה׳
צניעות בלבוש, דיבור ומעשה

חב"ד בינה 
מתבוננים

כיתה ו׳ ב״ה

נספח 1/א

משחק רביעיות

החצאית
ישיבה,  )עמידה,  מצב  בכל  הברך  את   מכסה 
עליה לאוטובוס, יציאה ממכונית, ריקוד וכו'( האורך יהיה 
מינימום 10 ס"מ מתחת לברך, ומקסימום עד מעל עצם 

הקרסול.

רחבה מספיק ולא שקופה.

ללא שסע. רוכסן עדין בצד או מאחור.

נמוך  יהיה  לא  חלקה העליון של החצאית 
ובאופן שתימנע חשיפת הגוף גם  מן המותן, 

בעת התכופפות או הרמת ידיים.

החצאית
ישיבה,  )עמידה,  מצב  בכל  הברך  את   מכסה 
עליה לאוטובוס, יציאה ממכונית, ריקוד וכו'( האורך יהיה 
מינימום 10 ס"מ מתחת לברך, ומקסימום עד מעל עצם 

הקרסול.

רחבה מספיק ולא שקופה.

ללא שסע. רוכסן עדין בצד או מאחור.

נמוך  יהיה  לא  חלקה העליון של החצאית 
ובאופן שתימנע חשיפת הגוף גם  מן המותן, 

בעת התכופפות או הרמת ידיים.

החצאית
ישיבה,  )עמידה,  מצב  בכל  הברך  את   מכסה 
עליה לאוטובוס, יציאה ממכונית, ריקוד וכו'( האורך יהיה 
מינימום 10 ס"מ מתחת לברך, ומקסימום עד מעל עצם 

הקרסול.

רחבה מספיק ולא שקופה.

ללא שסע. רוכסן עדין בצד או מאחור.

נמוך  יהיה  לא  חלקה העליון של החצאית 
ובאופן שתימנע חשיפת הגוף גם  מן המותן, 

בעת התכופפות או הרמת ידיים.

החצאית
ישיבה,  )עמידה,  מצב  בכל  הברך  את   מכסה 
עליה לאוטובוס, יציאה ממכונית, ריקוד וכו'( האורך יהיה 
מינימום 10 ס"מ מתחת לברך, ומקסימום עד מעל עצם 

הקרסול.

רחבה מספיק ולא שקופה.

ללא שסע. רוכסן עדין בצד או מאחור.

נמוך  יהיה  לא  חלקה העליון של החצאית 
ובאופן שתימנע חשיפת הגוף גם  מן המותן, 

בעת התכופפות או הרמת ידיים.





שיעור 1

השליחות שלי בעולם - עבודת ה׳

שיעור 9 עבודת ה׳
צניעות בלבוש, דיבור ומעשה

חב"ד בינה 
מתבוננים

כיתה ו׳ ב״ה

נספח 1/א

משחק רביעיות

החולצה
המרפקים   את  המכסים  שרוולים   בעלת 

תמיד.

בעלת פתח בית צוואר סגור מכל צדדיו.

רחבה מספיק ולא שקופה.

ארוכה מספיק ומכסה גם בעת התכופפות 

או הרמת ידיים.

החולצה
המרפקים   את  המכסים  שרוולים   בעלת 

תמיד.

בעלת פתח בית צוואר סגור מכל צדדיו.

רחבה מספיק ולא שקופה.

ארוכה מספיק ומכסה גם בעת התכופפות 

או הרמת ידיים.

החולצה
המרפקים   את  המכסים  שרוולים   בעלת 

תמיד.

בעלת פתח בית צוואר סגור מכל צדדיו.

רחבה מספיק ולא שקופה.

ארוכה מספיק ומכסה גם בעת התכופפות 

או הרמת ידיים.

החולצה
המרפקים   את  המכסים  שרוולים   בעלת 

תמיד.

בעלת פתח בית צוואר סגור מכל צדדיו.

רחבה מספיק ולא שקופה.

ארוכה מספיק ומכסה גם בעת התכופפות 

או הרמת ידיים.





שיעור 1

השליחות שלי בעולם - עבודת ה׳

שיעור 9 עבודת ה׳
צניעות בלבוש, דיבור ומעשה

חב"ד בינה 
מתבוננים

כיתה ו׳ ב״ה

נספח 1/א

משחק רביעיות

הגרביים

 יכסו את הרגל בכל מצב

ניכר  שיהיה  ובצבע  בעובי  שקופות,  לא 

שהרגל מכוסה בהן

ללא דוגמאות ובצבע אחיד

לא מרושתות

הגרביים

 יכסו את הרגל בכל מצב

ניכר  שיהיה  ובצבע  בעובי  שקופות,  לא 

שהרגל מכוסה בהן

ללא דוגמאות ובצבע אחיד

לא מרושתות

הגרביים

 יכסו את הרגל בכל מצב

ניכר  שיהיה  ובצבע  בעובי  שקופות,  לא 

שהרגל מכוסה בהן

ללא דוגמאות ובצבע אחיד

לא מרושתות

הגרביים

 יכסו את הרגל בכל מצב

ניכר  שיהיה  ובצבע  בעובי  שקופות,  לא 

שהרגל מכוסה בהן

ללא דוגמאות ובצבע אחיד

לא מרושתות





שיעור 1

השליחות שלי בעולם - עבודת ה׳

שיעור 9 עבודת ה׳
צניעות בלבוש, דיבור ומעשה

חב"ד בינה 
מתבוננים

כיתה ו׳ ב״ה

נספח 1/ב

משחק רביעיות

שכר הצניעות

 הצלחה 

בריאות 

עושר ופרנסה בשפע

גאולה אמיתית ושלמה

שכר הצניעות

 הצלחה 

בריאות 

עושר ופרנסה בשפע

גאולה אמיתית ושלמה

שכר הצניעות

 הצלחה 

בריאות 

עושר ופרנסה בשפע

גאולה אמיתית ושלמה

שכר הצניעות

 הצלחה 

בריאות 

עושר ופרנסה בשפע

גאולה אמיתית ושלמה





שיעור 1

השליחות שלי בעולם - עבודת ה׳

שיעור 9 עבודת ה׳
צניעות בלבוש, דיבור ומעשה

חב"ד בינה 
מתבוננים

כיתה ו׳ ב״ה

נספח 1/ב

משחק רביעיות

אין ללבוש בגדים ובדים

 בעלי כיתובים או ציורים בולטים.

בצבע אדום ובצבעים זוהרים ובולטים.

צורת  את  המבליטה  גזרה  בכל  או  צרים 

אברי הגוף.

ג'ינס לסוגיו

אין ללבוש בגדים ובדים

 בעלי כיתובים או ציורים בולטים.

בצבע אדום ובצבעים זוהרים ובולטים.

צורת  את  המבליטה  גזרה  בכל  או  צרים 

אברי הגוף.

ג'ינס לסוגיו

אין ללבוש בגדים ובדים

 בעלי כיתובים או ציורים בולטים.

בצבע אדום ובצבעים זוהרים ובולטים.

צורת  את  המבליטה  גזרה  בכל  או  צרים 

אברי הגוף.

ג'ינס לסוגיו

אין ללבוש בגדים ובדים

 בעלי כיתובים או ציורים בולטים.

בצבע אדום ובצבעים זוהרים ובולטים.

צורת  את  המבליטה  גזרה  בכל  או  צרים 

אברי הגוף.

ג'ינס לסוגיו





שיעור 1

השליחות שלי בעולם - עבודת ה׳

שיעור 9 עבודת ה׳
צניעות בלבוש, דיבור ומעשה

חב"ד בינה 
מתבוננים

כיתה ו׳ ב״ה

נספח 1/ב

משחק רביעיות

שונות

  התכשיטים – עדינים ולא בולטים

משקפיים- עדינים ולא בולטים

חגורות – עדינות ולא בולטות

אורך העגילים- עד 2 ס"מ אורך

שונות

  התכשיטים – עדינים ולא בולטים

משקפיים- עדינים ולא בולטים

חגורות – עדינות ולא בולטות

אורך העגילים- עד 2 ס"מ אורך

שונות

  התכשיטים – עדינים ולא בולטים

משקפיים- עדינים ולא בולטים

חגורות – עדינות ולא בולטות

אורך העגילים- עד 2 ס"מ אורך

שונות

  התכשיטים – עדינים ולא בולטים

משקפיים- עדינים ולא בולטים

חגורות – עדינות ולא בולטות

אורך העגילים- עד 2 ס"מ אורך





שיעור 1

השליחות שלי בעולם - עבודת ה׳

שיעור 10 עבודת ה׳
צניעות בלבוש, דיבור ומחשבה

חב"ד דעת
מתחברים ומיישמים

כיתה ו׳ ב״ה

נספח 4 - פרטי לבוש למשחק





שיעור 1

השליחות שלי בעולם - עבודת ה׳

שיעור 10 עבודת ה׳
צניעות בלבוש, דיבור ומחשבה

חב"ד דעת
מתחברים ומיישמים

כיתה ו׳ ב״ה

נספח 3 - דמות ילדה



שיעור 1

השליחות שלי בעולם - מחוייבות ובחירה

שיעור 12 מחוייבות ובחירה
התמודדות בבחירה נפש אלוקית מול נפש בהמית

חב"ד בינה 
מתבוננים

כיתה ו׳ ב״ה

נספח 1

המרגל החסידי
הזקן,  אדמו״ר  של  לחייו  האחרונה  בתקופה 
צרפת,  צבא  בין  הגדולה  המלחמה  פרצה 
על  ולשלוט  לכבוש  שרצה  נפולאון  בראשות 
שעמד  הרוסי  הצאר  צבא  לבין  רבות,  ארצות 

בתוקף כנגד הכובש הצרפתי.

מחלוקת גדולה פרצה אז בין גדולי ישראל.

עדיף  כי  שסברו  ישראל  מגדולי  הרבה  היו 
עם  טובת  למען  במלחמה,  ינצח  שנפולאון 
הצלחתו  למען  התפללו  אף  הם  ישראל. 
ינצח  הוא  שאם  בצדק  חשבו  הם  במלחמה. 
עם  וייטיב  ישראל  לעם  ידאג  הוא  במלחמה 

היהודים.

אך למרבה ההפתעה אדמו״ר הזקן היה בדעה 
שכדאי שצבא הצאר ינצח. אדמו״ר הזקן הסביר 
אותה  הרוסי של  דוקא תחת השלטון  כי  ואמר 
הגויים,  בין  יתבולל  לא  ישראל  עם  תקופה, 

יתאחד וישמור על רוחניותו.

הצבא  להצלחת  התפלל  שהוא  בלבד  זו  לא 
הרוסי, אלא אף סיע להם בפועל ממש.

הזקן, שנשלח  אדמו״ר  חסידי  המפורסם שבין 
על ידו לבצע משימות ריגול עבור הצבא הרוסי 
משה  רבי  היה  הצרפתי,  הצבא  במפקדות 
באחת  עצום.  ופיקח  מיוחד  חסיד  מייזליש, 
רבי משה במפקדת הצבא  בהן שהה  הפעמים 
ובעצמו.  בכבודו  נפולאון  לשם  נכנס  הצרפתי, 
מראהו היהודי חסידי גרם לנפולאון לחשוד בו. 
הוא פנה לעברו במהירות והניח את ידיו על לבו, 

כשהוא קורא: אתה מרגל! 

יציקה על מכונית
ממורמר  היה  מערבל-בטון  של  משאית  נהג 
וחזר  מוקדמת  בוקר  משעת  עבד  הוא  וכעוס. 
הנסיעות  בכל  ומלוכלך.  עייף  בלילה  מאוחר 
את  ימכור  אחד  יום  כי  מדמיין  היה  הארוכות 
המשאית ויקנה מכונית יוקרה, שאליה השתוקק 

מגיל ילדות... 

לילה אחד חזר הביתה עייף וכעוס, וכאילו כדי 
חוסמת  מכונית  ראה  הוא  יותר,  עוד  להרגיזו 
זו  היתה  מספיק,  לא  זה  ואם  החניה.  את  לו 
אותה מכונית יוקרה שהוא רצה בה כל כך.. הוא 
כעס מאד, פתח את המערבל, שפך יציקה על 

המכונית ועלה הביתה. 



שיעור 1

השליחות שלי בעולם - מחוייבות ובחירה

שיעור 13 מחוייבות ובחירה
התמודדות בבחירה

חב"ד דעת
מתחברים ומיישמים

כיתה ו׳ ב״ה

נספח 4
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שיעור 1

השליחות שלי בעולם - מחוייבות ובחירה

שיעור 13 מחוייבות ובחירה
התמודדות בבחירה

חב"ד דעת
מתחברים ומיישמים

כיתה ו׳ ב״ה

נספח 5





ב"ה

 
 

 

”

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

אגף חינוך חברתי חסידי

אני רוצה לפעול 
ולעשות, אבל איך?

הרבי - מנהיג אמיתי
מיהו מנהיג אמיתי? שיעור 14 

בעקבות המנהיג שיעור 15 
שלוחו של אדם - כמותו! שיעור 16 

שמחה של מצווה
להיות בשמחה תמיד שיעור 17 
זה משתלם, בהחלט! שיעור 18 

חוגגים בשמחה שיעור 19 

תוכנית שיעורי חינוך חברתי - חסידי

נושא: האמצעים

נרות להאיר







שיעור 1

האמצעים - התקשרות לרבי

שיעור 16 התקשרות לרבי
הרבי כמודל למנהיג אמיתי

חב"ד דעת
מתחברים ומיישמים

כיתה ו׳ ב״ה

נספח 2: דף עזר למשבצות 'מעגל החיים'

לפעמים אני רואה דברים בסביבה שלי שמציקים לי. 

למשל: 

אני חושבת לעצמי שהיה כדאי שמישהו היה מציע איזה פתרון! למשל: 

אולי אני בעצמי יכולה לגרום לכך שיהיה יותר טוב? 

איך? 



שיעור 1

האמצעים - שמחה

שיעור 18 שמחה
שמחה של מצווה

חב"ד בינה 
מתבוננים

כיתה ו׳ ב״ה

נספח  3

דף הפעלה

להלן מקרים בהם אני שמח. זהה מתי זו שמחה של חסידים - שמחה אמיתית, ומתי לא.

רמז: שמחה אמיתית – רוחנית, זו שמחה שההשפעה שלה תהיה תמידית ולא תיפסק.



שיעור 1

האמצעים - שמחה

שיעור 19 שמחה
שמחה של מצווה

חב"ד דעת
מתחברים ומיישמים

כיתה ו׳ ב״ה

נספח  3

"לכאורה, יום _______ כשנער יהודי נעשה למחויב 
במצוות כגדול, שנחשב הוא מאז ל ____ , צריך היה 

יום זה להפטר מאמירת _______, להיאסר בעשיית            
נכנס לכלל            . וכיו"ב, כאחד היו"ט. שהרי אז בא בו יצר ______ והנער 

והנה לא כן הוא! אומרים תחנון, לומדים כבכל _____
וכו' וכו'.

סיבת חזיון זה, כי כל אחד ואחד מאתנו לא לחג ויו"ט 
נוצר, אלא לעבודה ומלאכה "אדם  ____ יולד". אין 
העולם בי הילולא, אין האדם אורח הלבוש מלבושי 

שבת ובא אל משתה, ואין ימי חייו יו"ט ושבתות. עולם 
זה, עולם מעשה ועבודה הוא: היום לעשותם, המלאכה 
מרובה, והאדם לא נברא אלא לשמש לשמור ולעבוד, 

ואינו בן חורין ______ מזה. וכשמתחייב הוא בעול         
ומצוות, לא יו"ט יעשה, אלא יום המעשה ועבודה ____". 

"לכאורה, יום _______ כשנער יהודי נעשה למחויב 
במצוות כגדול, שנחשב הוא מאז ל ____ , צריך היה 

יום זה להפטר מאמירת _______, להיאסר בעשיית            
נכנס לכלל            . וכיו"ב, כאחד היו"ט. שהרי אז בא בו יצר ______ והנער 

והנה לא כן הוא! אומרים תחנון, לומדים כבכל _____
וכו' וכו'.

סיבת חזיון זה, כי כל אחד ואחד מאתנו לא לחג ויו"ט 
נוצר, אלא לעבודה ומלאכה "אדם  ____ יולד". אין 
העולם בי הילולא, אין האדם אורח הלבוש מלבושי 

שבת ובא אל משתה, ואין ימי חייו יו"ט ושבתות. עולם 
זה, עולם מעשה ועבודה הוא: היום לעשותם, המלאכה 
מרובה, והאדם לא נברא אלא לשמש לשמור ולעבוד, 

ואינו בן חורין ______ מזה. וכשמתחייב הוא בעול         
ומצוות, לא יו"ט יעשה, אלא יום המעשה ועבודה ____". 



ב"ה

 
 

 

”

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

אגף חינוך חברתי חסידי

להפוך גולה לגאולה
מורידים את העטיפה שיעור 20 
דרך מ׳אלפ׳ת למטרה שיעור 21 

לראות מעבר למסך שיעור 22 

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 20 גאולה
להפוך גולה לגאולה

חב״ד חכמה
פותחים

כיתה ו׳ ב״ה

נספח 1

שאלון
למה בעיקר מיועד המוח?

1. מזון

2. לבוש

3. מגורים

4. השכלה

5. עבודת ה'

6. מימוש עצמי

למה בעיקר מיועדים הכשרונות?
1. מזון

2. לבוש

3. מגורים

4. השכלה

5. עבודת ה'

6. מימוש עצמי

למה בעיקר מיועד הרוח?
1. מזון

2. לבוש

3. מגורים

4. השכלה

5. עבודת ה'

6. מימוש עצמי

למה בעיקר מיועד הלב?
1. מזון

2. לבוש

3. מגורים

4. השכלה

5. עבודת ה'

6. מימוש עצמי

למה בעיקר מיועד העץ?
1. מזון

2. לבוש

3. מגורים

4. השכלה

5. עבודת ה'

6. מימוש עצמי

למה בעיקר מיועד היופי?
1. מזון

2. לבוש

3. מגורים

4. השכלה

5. עבודת ה'

6. מימוש עצמי

למה בעיקר מיועד הגשם?
1. מזון

2. לבוש

3. מגורים

4. השכלה

5. עבודת ה'

6. מימוש עצמי

למה בעיקר מיועד הנר?
1. מזון

2. לבוש

3. מגורים

4. השכלה

5. עבודת ה'

6. מימוש עצמי



שיעור 1

המטרה - גאולה

שיעור 21 חב"ד בינה 
מתבוננים

כיתה ו׳ ב״ה

גאולה
להפוך גולה לגאולה

נספח 2

אותיות



שיעור 1

המטרה - גאולה

שיעור 22 גאולה
להפוך גולה לגאולה

חב"ד דעת
מתחברים ומיישמים

כיתה ו׳ ב״ה

נספח 3 א

אירוע - קבוצה מספר 1



שיעור 1

המטרה - גאולה

שיעור 22 גאולה
להפוך גולה לגאולה

חב"ד דעת
מתחברים ומיישמים

כיתה ו׳ ב״ה

נספח 3 ב

אירוע - קבוצה מספר 2



שיעור 1

המטרה - גאולה

שיעור 22 גאולה
להפוך גולה לגאולה

חב"ד דעת
מתחברים ומיישמים

כיתה ו׳ ב״ה

נספח 3 ג

אירוע - קבוצה מספר 3



שיעור 1

המטרה - גאולה

שיעור 22 גאולה
להפוך גולה לגאולה

חב"ד דעת
מתחברים ומיישמים

כיתה ו׳ ב״ה

נספח 3 ד

אירוע - קבוצה מספר 4



שיעור 1

המטרה - גאולה

שיעור 22 גאולה
להפוך גולה לגאולה

חב"ד דעת
מתחברים ומיישמים

כיתה ו׳ ב״ה

נספח 3 ה

אירוע - קבוצה מספר 5



שיעור 1

המטרה - גאולה

שיעור 22 גאולה
להפוך גולה לגאולה

חב"ד דעת
מתחברים ומיישמים

כיתה ו׳ ב״ה

נספח 3 ו

אירוע - קבוצה מספר 6



שיעור 1

המטרה - גאולה

שיעור 22 גאולה
להפוך גולה לגאולה

חב"ד דעת
מתחברים ומיישמים

כיתה ו׳ ב״ה

נספח 3 ז

אירוע - קבוצה מספר 7





ב"ה

 
 

 

”

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

אגף חינוך חברתי חסידי

כל ישראל אחים - להביט אל הנשמה

איך נצליח לאהוב כל אחד? שיעור 23 
מה בין חומר לרוח? שיעור 24 

לא רואים שטוח! שיעור 25 
גם כשזה לא קל שיעור 26 

התורה לנשים

״כה תאמר לבית יעקב״ שיעור 27 
קצת היסטוריה שיעור 28 

לומדות ומאירות שיעור 29 
לומדים לאהוב שיעור 30 

מנצלים את החופשה

כך מתאים לחסיד! שיעור 31 
לוקחים אחריות! שיעור 32 

תוכנית שיעורי חינוך חברתי - חסידי

נושא: יסוד הקיום של היחיד והעם

נרות להאיר

 אני מחוברת
 לשורשים עמוקים!





שיעור 1

יסוד הקיום של היחיד והעם - אחדות והאהבה

שיעור 23 אחדות ואהבה
להביט אל הנשמה

חב״ד חכמה
פותחים

כיתה ו׳ ב״ה

נספח 4

כרטיסי תכונות טובות



שיעור 24שיעור 1 אחדות ואהבה
להביט אל הנשמה

חב"ד בינה 
מתבוננים

אחדות ואהבה
להביט אל הנשמה

כיתה ו׳ יסוד הקיום של היחיד והעם - אחדות והאהבהב״ה

נספח 3

דילמות

מאיר קם לעוד יום של חופשה, לקראת סיומו של החופש הגדול. עד היום הוא הקפיד להתפלל בבית 
הכנסת, במניין, למרות שאינו חייב בכך. היום הוא מתלבט.. אמש קיבל בהשאלה, משחק מחשב מקסים, 
היום בערב יצטרך כבר להחזיר אותו, ואם יתפלל בבית, התפילה תארך פחות זמן כך שיוכל לשחק בו 

יותר..

האפשרויות העומדות בפני בעל הדילמה:

1. להתפלל במניין

2. להתפלל בבית

בנוסף למתנות הרבות שקיבלה רחלי ליום הולדתה. נתנה לה סבתה גם סכום כסף מכובד. רחלי חשבה 
שתי  בין  בדעתה  חככה  ולבסוף  כספה  את  להשקיע  תוכל  בהן  הרבות  האפשרויות  על  ראש  בכובד 
אפשרויות: קניית נגן מוסיקה חדש במקום הנגן שקיבלה בשנה שעברה או תרומה לפעילות "בת מלך" 

בשכונה..

האפשרויות העומדות בפני בעלת הדילמה:

1. קניית נגן מוסיקה חדש

2. תרומה לפעילות "בת מלך"

מנחם היה המום. הוא צבט את עצמו לבדוק שאיננו חולם, אך הוא היה ער לחלוטין. כן, הוא ראה את נתי, 
בן כיתתו, התלמיד הממושמע ביותר בכיתה, זה שהמורה לחשבון קורא לכולם ללמוד ממנו ומהליכותיו, 
יושב לבדו בכיתה ופותר את תרגילי החשבון, בעזרת מחשבון! זאת למרות האיסור המפורש של שימוש 
במחשבון בשיעורי הבית. מנחם חזר על עקבותיו, בני כיתתו היו עסוקים במשחק כדורגל סוער במגרש, 

הוא תיאר לעצמו את פרצופיהם הנדהמים למשמע ה'רכילות הטריה' שבאמתחתו, אך לא היה בטוח..

האפשרויות העומדות בפני בעל הדילמה:

1. לספר את הרכילות.

2. לא לספר את הרכילות.

שירה כעסה. איזו מן שיטה מצאה לעצמה אחותה רינת, היא נעלמת לכל שעות היום והלילה ללמוד 
למבחנים במחיצת חברותיה ומתקשרת לבקש שתוותר לה על תורנות הדחת הכלים, כלומר מבקשת 
שהיא, שירה, תדיח את הכלים במקומה היום. מילא אם זה היה מקרה חד-פעמי, אבל בתקופה האחרונה 
הדבר חוזר על עצמו שוב ושוב.. היא יודעת שיהיה קשה לאמא, שחוזרת מאוחר מאד מהעבודה, להדיח 

את הכלים אבל..

האפשרויות העומדות בפני בעלת הדילמה:

1. להחליף את האחות בתורנות הדחת הכלים.

2.  לא להחליף את האחות בתורנות הדחת הכלים.

דילמה מס׳ 1

דילמה מס׳ 2

דילמה מס׳ 3

דילמה מס׳ 4
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חב"ד דעת
מתחברים ומיישמים

כיתה ו׳ יסוד הקיום של היחיד והעם - אחדות והאהבהב״ה

נספח 2

לפניכן טקסט המציג את גישת החסידות ביחס לתוכחת הזולת על 'פגם' כלשהו. קראו את 
הטקסט ובצעו את המטלות.

נסה זאת בעצמך

שפרי בתוך עצמך 'פגם' דומה ל'פגם' הניכר בזולתך

מסופר על האדמו"ר האמצעי שבאמצע קבלת אנשים ל'יחידות' הוא עצר את התור, נעל 
את הדלת ולא הסכים לקבל אנשים במשך שעות רבות. מאוחר יותר, העז אחד החסידים 
עזרתי  "כאשר אדם מבקש את  הרבי:  לסיבת הדבר. הסביר  הרבי  המבוגרים לשאול את 
בדקות  זה  ויהא   – החולשה  אותה  את  למצוא  ראשית  עליי  הרוחניות,  חולשותיו  לריפוי 
בעיה  אותה  את  כבר  חוויתי  אילולא  לו  לעזור  יכול  אינני  שכן,  עצמי.  בתוך   – שבדקות 
ואילולא עברתי את אותו תהליך זיכוך עצמי. באותו יום בא אליי מישהו שהייתה לו בעיה. 
נבהלתי לשמוע כמה עמוק הוא שקע, רחמנא ליצלן. ככל שניסיתי, לא יכולתי למצוא בתוך 
עצמי דבר שאף התקרב למה שהוא סיפר לי. אך ההשגחה העליונה שלחה אליי את האיש 
הזה, לכן ידעתי שהיכן שהוא, באופן כלשהו, ישנו משהו בתוכי שיוכל להתייחס לסיטואציה 
הזו. המחשבה זעזעה אותי עד עמקי נשמתי, והניעה אותי לחרטה ולשיבה לאלוקים מתוך 

מעמקי לבי".

הסבירו את העיקרון המופיע בכותרת הטקסט, עפ"י הטקסט?

כתבו סיום לאירוע הבא, בהתאם לעקרון המופיע בטקסט והמחיזו אותו.
היתה זו שעת צהריים מאוחרת, גן השעשועים השכונתי היה שוקק חיים כבכל יום: ילדים 
ופעוטות משתובבים, נערות 'ביביסיטר' מפטפטות, אמהות קולפות בזריזות פירות.. הכל, 
כך נראה, היה ממשיך בשגרה מבורכת, אלמלא המראה שצד את עיניה של אמא ורדי.. 

היא ידעה שלא תוכל לעבור על כך בשתיקה..

קבוצה 1
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לפניכן טקסט המציג את גישת החסידות בנוגע לתוכחת הזולת על 'פגם' כלשהו. קראו את 
הטקסט ובצעו את המטלות.

אני מדבר לעצמי
בקרי את מעשייך וכך תעוררי גם את הזולת

לנסוע מעיר  נוהגים  זושא, שהיו  ורבי  רבי אלימלך  מסופר על שני האחים המפורסמים, 
לעיר ומכפר לכפר כדי לקרב את ישראל לאביהם שבשמים. הם היו נוסעים ברחבי המדינה 
יהודי  בית  דלתות  על  מתדפקים  הערב  ובשעות  כקבצנים,  או  כנוודים  לבושים  כשהם 

ומבקשים ללון שם בלילה.

באמצע הלילה היה המארח מתעורר לשמע קולות בכי הבוקעים מחדר האחים. כשהיה 
מנסה להאזין, הוא היה שומע אותם מתוודים על השגיאות והעבירות שביצעו באותו היום: 

פה קצת חוסר כנות, שם מילה לא יפה.

"אוי, אחי, אלימלך היקר"! היה מתייפח רבי זושא. "היום בקושי פתחתי ספר יהודי... לא 
למדתי מאום! מהם חייו של יהודי בלי דבר תורה? מדבר שממה!"

"אוי זושא" היה שופך האח השני את ליבו. "ואני לא התפללתי היום כמו שצריך! בקושי 
אמרתי את המילים! האם כך יהודי מדבר לאביו היקר שבשמיים?"

וכך הבכי היה חודר לליבו של המארח שנזכר במעשים הלא ראויים שביצע ובחוסר תשומת 
הלב שלו לדברים שבקדושה. הוא היה מחליט להיות יהודי טוב יותר.

הסבירו את העיקרון המופיע בכותרת הטקסט, עפ"י הטקסט?

כתבו סיום לאירוע הבא, בהתאם לעקרון המופיע בטקסט והמחיזו אותו.
התוועדויות חסידיות בשכונה שלנו ידועות כחוויות המרתקות ביותר. די במבט אחד חטוף, 
גון  מכל  וצעירים  מבוגרים  אליה  לסחוף  מצליחה  הזו  העוצמתית  שהחוויה  לראות  כדי 
מגווני האוכלוסייה. הרב כהן, האיש אשר על הארגון, זה שמקפיד לעמוד הכן ולקבל בחום 
וניסיונו  המופלג  גילו  גם  אך  לכך.  הסיבות  אחת  ספק  ללא  הוא  הם,  באשר  הבאים  את 

העשיר לא עמדו לו כאשר נכנס..

נספח 2

קבוצה 2
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לפניכן טקסט המציג את גישת החסידות בנוגע לתוכחת הזולת על 'פגם' כלשהו. קראו את 
הטקסט ובצעו את המטלות.

להיכנס לנעלים של האחר
'ללבוש' את אישיותו ואת נסיבותיו של הזולת

מסופר כי באחד הימים שבהם הרבי המהר"ש קיבל אנשים ביחידות, קרה שאחרי שבקושי 
נקייה  בגדים  חליפת  וביקש  הפסקה  על  הכריז  הוא  מותש.  היה  כבר  הרבי  שעה,  חלפה 

להחלפה.

הגבאי של הרבי יצא מן החדר כשהוא נושא את הבגדים שאותם הסיר הרבי. הם היו ספוגי 
זיעה. "ריבונו של עולם!" מלמל הגבאי. "מדוע הוא מתאמץ כל כך? בכל שעה הוא זקוק 

לחליפת בגדים חדשה נקייה. מדוע הרבי מזיע כל כך?"

לפתע נפתחה דלת חדר הרבי והרבי המהר"ש עמד בפתח. "לך הביתה", אמר לגבאי. "אמשיך 
לשלם את משכורתך, אבל אינני רוצה עוד בשירותיך שכן אתה אומר דברים שאינך צריך 

לומר.

"אינך מבין מדוע עליי להחליף את בגדיי מדי שעה? אם כך, אין לך שמץ של הבנה ביחס 
לעבודתי. בשעה האחרונה באו עשרים אנשים לראותני. כדי להתייחס להתלבטות של כל 
אחד מהם, עליי 'לפשוט' מעליי את אישיותי שלי ואת נסיבותיי, ו'ללבוש' את אישיותם ואת 
נסיבותיהם שלהם. אך כיוון שהם באו להתייעץ אתי ולא עם עצמם, עליי ללבוש מחדש את 

אישיותי שלי כדי שאוכל לייעץ להם.

"האם ניסית אי פעם להחליף את בגדיך ארבעים פעם בשעה? אילו היית עושה זאת, גם 

אתה היית מותש ושטוף זיעה", סיכם הרבי.

הסבירו את העיקרון המופיע בכותרת הטקסט, עפ"י הטקסט?

כתבו סיום לאירוע הבא, בהתאם לעקרון המופיע בטקסט והמחיזו אותו.
מאז שאני זוכר את עצמי אני אוהב לקרוא. כל רגע פנוי אני מנצל לקריאה, מעדיף ספרים 
ובמקרה הגרוע מסתפק ברשימת הרכיבים שעל חבילת דגני הבוקר. כזה אני,  עבי כרס 
לתאר  יכולים  אתם  עכשיו,  ספרים.  תולעת   - תרצו  ואם  הכתובה  למלה  לאותיות,  צמא 
לעצמכם את משך הזמן אותו אני מבלה בספריית בית הספר, במלים אחרות, מהפתיחה 

ועד הסגירה. הכל היה טוב ויפה, עד שהחליפו את הספרן..

נספח 2

קבוצה 3
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חב"ד דעת
מתחברים ומיישמים

כיתה ו׳ יסוד הקיום של היחיד והעם - אחדות והאהבהב״ה

לפניכן טקסט המציג את גישת החסידות בנוגע לתוכחת הזולת על 'פגם' כלשהו. קראו את 
הטקסט ובצעו את המטלות.

באהבה
דברים היוצאים מן הלב

קודם הציווי "הוכח תוכיח", כתוב הציווי "ולא תשנא את אחיך". כי "ולא תשנא את אחיך" 
זהו תנאי מוקדם לתוכחה.

דברי  פעלו  לא  שאם  ללמדנו,  חטא".  עליו  תשא  "ולא  כתוב  תוכיח"  "הוכח  הציוי  לאחר 
שלו,  התוכחה  דברי  היו  שלא  משום  האשם,  הוא  המוכיח  בודאי  פעולתם,  את  התוכחה 

דברים היוצאים מן הלב.

הסבירו את העיקרון המופיע בכותרת הטקסט, עפ"י הטקסט?

כתבו סיום לאירוע הבא, בהתאם לעקרון המופיע בטקסט והמחיזו אותו.
הייתי המום מהתגלית! כל-כך המום שעזבתי את המשחק באחת ופניתי אל פינת החצר. 
שיחזרתי שוב ושוב את שהתרחש בשניות האחרונות והרגשתי איך מתיישבת לי הרגשה 
לא נעימה בלב, כמו תולעת קטנה שהחלה מכרסמת את כל שאריות ההערכה שלי לחברי 

הטוב דודי..

נספח 2

קבוצה 4
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כיתה ו׳ יסוד הקיום של היחיד והעם - אחדות והאהבהב״ה

לפניכן טקסט המציג את גישת החסידות בנוגע לתוכחת הזולת על 'פגם' כלשהו. קראו את 
הטקסט ובצעו את המטלות.

קבלו ביטול
בלי כעס ובלי ישות

בפרשת שמות נאמר "ויבלע מטה אהרן את מטותם")ז, יב(, ופירש רש"י, "מאחר שחזר ונעשה 
מטה בלע את כולן"., ה"הכאה" וה"בליעה" שנעשתה ע"י אהרן, לא הייתה עם "תנין" אלא עם 
"מטה", תנין טבעו להזיק מתוך רגש של כעס. מטה הוא דבר העומד דום, ואין בו רגש כלל. 
ללמדנו שההכאה והתוכחה אסורה שתהי' מתוך רגש של כעס, אלא על ה"מוכיח" להיות 
כ"מטה", שלא רק שההכאה לא באה מרגש של כעס, אלא שאינו מרגיש את עצמו כלל, ואין 
ההכאה ברצונו. והסיבה היחידה להכאה, לתוכחה, היא שזהו האופן היחידי לקירוב הזולת.

הסבירו את העיקרון המופיע בכותרת הטקסט, עפ"י הטקסט?

כתבו סיום לאירוע הבא, בהתאם לעקרון המופיע בטקסט והמחיזו אותו.
'או שהמורה הזה נכנס לכיתה ברגל שמאל, או ש...', הרהרתי בליבי עת נכנס המורה החדש 
לכיתתנו. שכן, קבלת הפנים 'הלבבית' לה זכה, עוד בטרם ניתנה לו ההזדמנות להציג את 
עצמו, היתה מוגזמת ומיותרת, לטעמי. משחזר הדבר על עצמו שוב ושוב, מספר שיעורים, 

התחזקה אצלי מחשבה ברורה כי קיימת פה בעיה אמתית..

נספח 2

קבוצה 5
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נספח 4
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נספח 2

הקראה פעם והיום



שיעור 29שיעור 1 התורה
התורה לנשים

חב"ד בינה 
מתבוננים

כיתה ו׳ יסוד הקיום של היחיד והעם - התורהב״ה

נספח 5

שאלות ותשובות



שיעור 29שיעור 1 התורה
התורה לנשים

חב"ד בינה 
מתבוננים

כיתה ו׳ יסוד הקיום של היחיד והעם - התורהב״ה



שיעור 29שיעור 1 התורה
התורה לנשים

חב"ד בינה 
מתבוננים

כיתה ו׳ יסוד הקיום של היחיד והעם - התורהב״ה

נספח 6

מקרים לקבוצות


















