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אני בחברה - כוחות ויכולות
ב"ה

נרות להאיר
תכנית חברתית-חסידית לכיתות יסוד

"נרות להאיר" הוא מושג שגור בשפה החסידית, ומוזכר רבות בשיחות ובאגרות הקודש, שכתב הרבי נשיא 
דורנו. משמעותו שאולה מנרות המנורה של המקדש, שתפקידם היה להאיר. כך גם הכריז אדמו"ר הרש"ב 
נ"ע, כי תפקיד ה'תמימים' )תלמידי הישיבה( הוא להיות 'נרות להאיר'. בדור שלנו קורא הרבי לכל אחד ואחת 
להיות בהתנהגותו בבחינת "נר להאיר": אור הנר לא נשאר בתוכו אלא - הוא מפיץ אור לסביבה. כן התפיסה 
החב"דית היא, שיש לשמש דוגמה אישית בהתנהגות, ובכך להאיר את הסביבה. התכנית החברתית "נרות 
להאיר" חותרת ליצור דמות בוגר שיש לו הידע, הרצון והיכולת לחיות חיי תורה ומצוות, כפי שהם מוארים 

באור תורת החסידות, וכך יוכל למלא את התפקיד של "נרות להאיר".
בית הספר, כבית חינוך, מציב לעצמו יעד מרכזי – לעצב דמות בוגר, המכילה בתוכה השקפות, מדות וערכים, 

המתאימים לרוח היהדות והחסידות.
הלימודים הפורמליים תורמים לבניית דמות הבוגר באופן עקיף ורק לעתים בצורה ישירה, כיוון שחלקם הגדול 
מכוון במוצהר לצבירת הישגים ולהגדלת הספקים. רבים מן התלמידים אינם יוצרים את החיבורים המעשיים 

בין התיאוריה לבין המעשה, והם זקוקים להכוונה ברורה.
החיבור לתכנים ובניית האישיות באופן ישיר הם המארג של התכנית החברתית הבית-ספרית; שיעורי החינוך 
יכולים להוות חוליה מקשרת בין ההפנמה המעשית של התכנים הפורמליים-הלימודיים ובין התכנים הבלתי 

פורמליים, המתבטאים בפעילויות הבית-ספריות.
תפיסה כזאת עשויה להוביל לתהליך של שינוי, ולתרום להשגת היעד של דמות הבוגר הרצויה.

מתוך גישה זו נגזרים היעדים הבאים:
1.   לבחון ערכים מרכזיים, ולהעניק לתלמיד הבנה מעמיקה של מהותם והנעה ליישם אותם.

2.   להציע דרכים מעשיות, שתבאנה את הערכים הללו לידי ביטוי בהתנהלות היומיומית.
3.   ליצור מימד של חוויה, שיסייע להטמיע את הערכים המבוקשים.

4.   לפתח כישורי חיים בהתאם לצרכים בגילים השונים ובהלימה לרוח היהדות והחסידות.

חשוב לציין: 
1. יישומים חסידיים ישולבו כחוויה במערך השיעורים ובמטלות הנלוות אליהם )ניגון/ התוועדות/ סיפורים(.

2. נושאי התכנית החברתית ישולבו במגוון פעילויות בלתי פורמליות בבית הספר. 
המשתלבות  פעולה,  כדרכי  ואף  עצמם  בפני  כנושאים  הנושאים  של  במערך  ישתלבו  חברתיים  יעדים   .3
שיתוף  דרך  אחרים  בשיעורים  זה  לערך  נתייחס  אך  השונות,  על  שיעור  נייחד  לדוגמה:  אחרים.  בנושאים 
תלמידים בפעילויות, תוך הצפת ערך השונות והתרומה של כל אחד לתוצר. דוגמה נוספת: ניישם את העקרון 
של כבוד הדדי במהלך הדיונים. חשוב שהמורה ישים לב לעקרונות כאלה, ויתבונן עם התלמידים ביישומם 

במהלך השיעורים. 
ניהול  חברתית,  מעורבות  והשתתפות,  שיתוף  השיעורים:  במהלך  שישתלבו  חברתיים,  עקרונות  להלן 

קונפליקטים, אחריות, נתינה, אחדות ושונות, כבוד לזולת, עבודה בצוות, ביטחון ובטיחות.

מבוא
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אני בחברה - כוחות ויכולות
ב"ה

מבוא

מבנה התכנית ופריסת הנושאים

התכנית היא שש-שנתית, ומיועדת לבני כיתות א'-ו'. 
בבחירת הנושאים ובסידורם ברצף השנתי הובאו בחשבון שתי הנחות יסוד: 

א. "משקפיים חסידיים" מהווים אמצעי לתפקוד ולהתפתחות חברתית תקינים. 
ב. מעגל השנה הוא גורם מזמן, רלוונטי ומשמעותי.

הסילבוס כולל שישה נושאים, המסודרים לפי רצף התפתחות לוגי של תפיסה חסידית-חברתית-ערכית. 
כל נושא מכיל נושאי משנה, שיילמדו בהקשר למעגל השנה.  

אני בחברה – עוסק באדם-התלמיד עצמו במעגל הפנימי. נושאי משנה: כוחות,ויכולות  הנושא הראשון – 
ותיקון המידות.

נושא זה נדון מתחילת השנה, כהכנה לעבודת התשובה בחגים, ויתפרס גם על פני חודש חשוון: "ויעקב הלך 
לדרכו" – לקיחת המאגרים לתחילת העבודה.

השליחות שלי בעולם, העוסק בתפקיד, שהאדם   – בנושא השני  לאחר בחינת המעגל הפנימי נעבור לדון 
נדרש למלא. הנחת היסוד החסידית היא, שניתנו כוחות לאדם כדי למלא את שליחותו בעולם. במסגרת נושא 
זה נבחן שני נושאי משנה: עבודת ה', מחויבות ובחירה. נושאים אלה ישפכו אור על עבודת ה', וירחיבו על 
התמודדות עם אתגרים בכל מעגלי החיים. נושא זה מתאים לחודשים כסלו וטבת, שבהם עוסקים במלחמת 

האור בחושך, שהיא יסוד ובסיס לעבודת הבינוני בתניא. 
לאחר העיסוק בתפקיד נבחן במסגרת נושא שלישי – האמצעים – נושאים חשובים ויסודיים למילוי התפקיד 
ושמחה )בהתאמה  לי' שבט(,  נושאי המשנה בהתאם לכך הם: התקשרות לרבי )בהתאמה  באופן מיטבי. 

לחודש אדר(. 
במסגרת הנושא הרביעי נציב לתלמידים את המטרה –  גאולה )בהתאמה לגאולת מצרים בניסן(. הנושא 

יילמד מנקודת מבט חברתית: צפייה פעילה, מעורבות ועשייה, קבלת אחריות ועוד.
הנושא החמישי הוא יסוד הקיום של היחיד ושל העם – בנושא זה ייבחנו ערכים מרכזיים בחיי היהודי, והדרך 
שבה הם משפיעים על ביצועם של המטרה ושל התפקיד. נושאי המשנה הם אהבה ואחדות )בהקשר לימי 

הספירה( והתורה )בהקשר לחג השבועות(.
הנושא הששי הוא ממשיכים בשליחות מחוץ למסגרת – לקראת החופשה נסכם את המשאבים, שהתלמידים 

קיבלו במהלך השנה.

לא הוקצה זמן לימוד מוגדר לכל נושא, כדי לאפשר למורה להרחיב או לצמצם לימוד נושאים מסוימים, כפי 
שיקול דעתו ובהתאם לצורכי הכיתה. 
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אני בחברה - כוחות ויכולות
ב"ה

מבוא

מבנה המדריך למורה

מורה יקרה,
לפניך מדריך קצר שיסייע לך להתמצא ולהבין באופן ברור את מערכי השיעור שיופיעו במדריך זה.

"מילון" אייקונים

אייקוני ניהול השיעור:
כיצד  מסמלים  אלו  אייקונים  מאחד(.  יותר  מופיע  )לעיתים  כתום  ריבועי  אייקון  מופיע  פעילות  כל  כל  ליד 

תתנהל הפעילות ובאיזה פורום היא תועבר )במליאה, בקבוצה, באופן יחידני או ע"י ניהול דיון קבוצתי(

לפניכן מקראה של האייקונים:

אייקוני הזמן:
ליד כל כל פעילות מופיע אייקון עגול כחול. אייקונים אלו מסמלים את משך זמן הפעילות בדקות.

לפניכן האייקונים:

דיון קבוצתיקבוצות זוגות יחידני מליאה 

סוגי הנספחים מתחלקים ל3:

1.   כל הנספחים לפי הסדר על A4 ובשחור לבן. נספחים אלו מופיעים הראשונים בחלק ה"הכנה ואביזרים" ללא    

     סימון מיוחד לידם. בסיום השימוש החזירי אותם למקומם על מנת שיהיו לך לשנים הבאות בעז"ה.

2.   נספחים "לא מתכלים"- נספחים אלו מגיעים בצורה שונה,

     )צבעוני, גדול, הדפסה דו צדדית או כל חריגה אחרת מהרגיל(. בחלק ה"הכנה ואביזרים" הם מופיעים עם 

     סימון של   ליד מספר הנספח.   גם נספחים אלו עלייך להחזרים למקומם ולשומרם.

3.   נספחים "מתכלים"- הם נספחים שאין צורך לשמור עליהם לשנה הבאה. הם מופיעים עם הסימן 

      לרוב הם מודפסים בכמות של תלמידי הכיתה אך לעיתים לפי הצורך, הם מודפסים בבודדים.

הנספחים
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הסבר הפריסה המעגלית: 
נבחר מעגל עם נושא 

גרעין בתוכו, להבהיר כי 
כל הנושאים קשורים אליו 

ומקבלים ממנו. 
הנושאים נכתבו במעגל 
כדי להראות שאין סדר 

היררכי אלא מבנה מעגלי 
שאין בו התחלה וסיום, וכל 

נושא יכול להיות קשור 
לכל נושא אחר ולשמש 

נקודת מוצא לנושאים 
האחרים.

נושאי המשנההנושאנושא מספר
החודשים 
המומלצים

התייחסות למעגל השנה 
ותאריכים חסדיים

מספר 
שיעורים

אני בחברה1
1. כוחות ויכולות
2. תיקון המידות

אלול – חשוון
7ו‘ תשרי, ח“י אלול, כ‘ חשוון

2
השליחות שלי 

בעולם
1. עבודת ה‘

2. מחויבות ובחירה
כסלו – טבת

6י“ט כסלו, כ“ד טבת

האמצעים3
1. התקשרות לרבי

2. שמחה פורצת גדר 
7י‘ שבטשבט – אדר  

3 ב‘ ניסן, י“א ניסןאדר – ניסןגאולההמטרה4

5
יסוד הקיום של 
היחיד ושל העם

1. התורה
2. אחדות ואהבה

אייר – סיוון
 משניות מפרקי אבות הקשורות 

לנושאים.  ב' אייר
7

6
ממשיכים 

בשליחות מחוץ 
למסגרת

משמעות החופשה 
וניהולה באופן 
מתאים ובטוח

2ג‘ תמוז, י“ב תמוזתמוז

סה“כ 32 
שיעורים

מבוא

סילבוס הנושאים

תרשים הנושאים 

כיתה ה‘

67
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אני בחברה - כוחות ויכולות
ב"ה

נושא 1:  אני בחברה

נושא זה עוסק באדם - התלמיד עצמו במעגל הפנימי. 
נושאי משנה: כוחות ויכולות ותיקון המדות.

נושא זה נדון מתחילת השנה, כהכנה לעבודת התשובה בחגים, 
ויתפרס גם על פני חודש חשוון: 

"ויעקב הלך לדרכו" – לקיחת המאגרים לתחילת העבודה

עם המעבר לכיתה א' התלמידים עלולים לחוש אבודים ובודדים בתוך 
המערכת הגדולה של בית הספר. במסגרת נושא זה יודגש הכוח 

המיוחד של כל אחד מהתלמידים שיסייע להם להכיר את מקומם 
בכיתה בפרט ובבית הספר בכלל.

בתוך כל אחד ואחת מאתנו נמצאת הנשמה, חלק א-לוק ממעל 
שהיא הכוח המאחד את כולנו. הנפש האלוקית מייחדת אותנו מכל 

העמים, ונותנת לנו ערך פנימי נצחי גם כאשר איננו מצליחים לפעול 
בכוחות הרגילים. כוח זה הוא המאחד את כל עם ישראל. כאשר 

נזכור כי ברובד הפנימי לכולנו נשמה אחת נוכל להתגבר על השוני 
ולהתאחד למרות חילוקי הדעות.

אני בחברה / כוחות ויכולות
המיקוד לכיתה א': היכרות עם הכוחות הייחודיים והכוח המאחד 

1

   פריסה לכיתות א’-ו’

   טבלת נושאי השיעורים ומטרות

   מערכים:

שיעור 1: הכוחות הייחודיים של כל אחד

שיעור 2: הכח המאחד

שיעור 3: מתאחדים למרות השוני

כוחות ויכולות )3 שיעורים( א. 

תיקון המידות )4 שיעורים( ב. 
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אני בחברה - כוחות ויכולות
ב"ה

תה
הכי

תה א’
כי

תה ב’
כי

תה ג’
כי

תה ד’
כי

תה ה’
כי

תה ו’
כי

מיקוד 
ה

תי
שנ

ה

מי אני? היכרות עם 
הכוחות הייחודיים ועם 

הכוח המאחד

מי אני באמת? 
שלי

האני הפנימי 
מי את? היכרות עם  

שמה 
           הנ

שני קולות בתוך ִלבי
בנים אתם לה’ 

אלוקיכם 
אם כבנים אם כעבדים

פירוט 

שונים במראה, 
כולנו 

בתכונות ובתחביבים 
שהו 

ש לנו מ
שלנו, אך י

מאחד: כולנו יהודים, 
שמה 

ש נ
לכולנו י

אלוקית. 

קיימת אבחנה בין 
האני החיצוני לבין 
האני הפנימי. לכל 
שמה, 

ש נ
יהודי י

שהיא חלק אלוקה. 
עובדה זו מונעת 

מהיהודי להתנתק 
מה’ ונותנת לו כוח 
ש.  

של מסירות נפ

שהיא חלק 
שמה, 

את הנ
אלוקה ממעל, נפח בנו ה’ 
ש לה רצונות 

מפנימיותו. י
שאיפות וכן גורמים, 

ו
שמחים 

שמחזקים אותה ומ
אותה, ולהפך. 

שות: 
שתי נפ

ש 
ליהודי י

ש 
שונה היא נפ

הרא
שתכליתה לתת 

בהמית, 
ליהודי קיום בסיסי, אך היא 
שכת אותו להתבוססות 

מו
שמיים. המטרה 

בערכים ג
היא לרתום אותה לעבודת 
שנייה 

ש ה
שתיתן לנפ

ה', 
שות 

– האלוקית – כוח לע
את רצון ה'.

שראל הם בניו 
בני י

של ה’. 
האהובים 

שגיח עליהם 
הוא מ

שגחה פרטית 
בה

מיוחדת. 

שר בין יהודי לה’ 
הק

שורים:
שני מי

מתבטא ב
של אהבה: 

שר 
ק

אב ובן, 
של קבלת עול: 

שר 
ק

מלך ועבד

ם 
היבטי

ם 
תיי

חבר
ם

סידיי
- ח

להיות מודעים למייחד 
ולהתרכז במאחד.

ש 
מסירות נפ

בימינו – ויתור על 
רצון חיצוני רגעי 
לטובת רצון ה’. 
בזיקה לעבודת 

שובה – דחיית 
הת

סיפוקים ואיפוק.

ש: עד כמה 
שבון נפ

ח
שמה? מהם 

נתנו כוח לנ
שים המחזקים 

המע
שינו בכל תחומי 

שע
החיים?

היכולת לנתב את הכוחות 
ש הבהמית לטוב. 

של הנפ
ש 

ש, וי
של היהודי קדו

הגוף 
ש בו לטוב. 

שתמ
לה

פיתוח יכולת 
התמודדות עם 

מציאות/ אירועים/ 
עובדות: הכלה או 

שינוי.

קבלת עול מתוך אהבה 
והזדהות.

אני בחברה / כוחות ויכולות-פריסה לכיתות א’-ו’ 
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אני בחברה - כוחות ויכולות
ב"ה

טבלת נושאי השיעורים ומטרות 

מטרותהסוגה בחב"דהשיעור

שיעור 1

הכוחות הייחודיים 
של כל אחד

חכמה – פותחים 
1. התלמידים יגלו שכל אדם ניחן בכישרונות ובתכונות מיוחדים.

2. התלמידים יזהו את הייחודיות שלהם: כישרונות ותכונות   

   המאפיינים אותם.

3. התלמידים יעלו רעיונות כיצד להביא לידי ביטוי את הייחודיות    

    שלהם ולתרום לכיתה מכישוריהם.

שיעור 2

הכח המאחד

1. התלמידים יתוודעו לנפש האלוקית הקיימת בכל יהודי.בינה – מתבוננים

2. התלמידים יחזקו את ערך האחדות, תוך התבוננות בנקודה  
    היהודית המאחדת בין היהודים בעם ישראל.

3. התלמידים יכירו בערך פנימי-נצחי הקיים בהם - 
    היותם חלק אלוקי.

שיעור 3 

מאמינים 
ומתמודדים

דעת – מתחברים 
ומיישמים 

1. התלמידים יכירו בערך השונות ובכך שאין צורך לשאוף  
    לאחידות בדעות ובמעשים.

2. התלמידים ידעו כי הכוח המאחד חזק יותר מחילוקי הדעות 
    ומהשוני.

3. התלמידים יתנסו בפתירת דילמות בין-אישיות על ידי הדגשת 
    הכוח המאחד.

אני בחברה – כוחות ויכולות  – מי אני? היכרות עם הכוחות הייחודיים והכוח המאחד 

תאריכים חסידיים משתלבים:  ח”י אלול, ו’ תשרי

מתוך הבנה כי הדרך להפנמה )לדעת( עוברת דרך החכמה והבינה, בחרנו לבנות את מערכי השיעורים ברוח חב”ד.
 

כל שיעור מתייחס לאחד מהמאפיינים של חב”ד:

חכמה: שיעור העומד על מהות הערך. 

בינה:   פיתוח והרחבה של ערך זה בכיוונים שונים, לעתים בזיקה לדמויות מופת הקשורות למסר. 

דעת:   שיעור יישומי של הערך הנלמד בחיי התלמידים.
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אני בחברה - כוחות ויכולות
ב"ה

אני בחברה - כוחות ויכולות

שיעור מס’ 1כוחות ויכולות: הכרות עם הכוחות הייחודיים והכוח המאחד חב”ד חכמה פותחים

נושא שיעור
הכוחות הייחודיים של כל אחד

עם המעבר לכיתה א' התלמידים עלולים לחוש אבודים ובודדים בתוך המערכת הגדולה 
של בית הספר. בנוסף, ישנה דרישה רבה יותר לשמירה על המסגרת מאשר בכיתת הגן  

המתבטאת בין השאר  בתלבושת אחידה.
במערך זה יודגש הכוח המיוחד של כל אחד מהתלמידים שיסייע לו להכיר את מקומו  

בכיתה בפרט ובבית הספר בכלל.

התלמידים יגלו שכל אדם ניחן בכישרונות ובתכונות מיוחדים.  .1
התלמידים יזהו את הייחודיות שלהם: כישרונות ותכונות המאפיינים אותם.  .2

התלמידים יעלו רעיונות כיצד להביא לידי ביטוי את הייחודיות שלהם ולתרום לכיתה   .3

מכישוריהם.

פתיחה            כל אחד מיוחד                       15 דקות, מליאה

פעילות 1            המיוחד שבי                    10 דקות, מליאה ויחידני

פעילות 2            האור שלי מאיר                      15 דקות, קבוצות

סיום            כל אחד מיוחד                        5 דקות, מליאה ואישי

) תמונות המסמלות כישרונות )נספח 1   .1

 ) איורים לקישוט הכיתה )נספח 3   .2

חומרים ליצירה אישית )נספח 2   (  .3

4.  כ-5 פריטים מאותו סוג )5 עפרונות/ 5 תפוחים/ וכדומה(

A3 גליון דף ריק בגודל  .5

בסיס עם דיו לטבילת חותמות או צלוחית עם מעט צבע גואש  .6
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אני בחברה - כוחות ויכולות
ב"ה

אני בחברה - כוחות ויכולות

שיעור מס’ 1כוחות ויכולות: הכרות עם הכוחות הייחודיים והכוח המאחד חב”ד חכמה פותחים

מהלך שיעור
הכוחות הייחודיים של כל אחד

פתיחה: כל אחד מיוחד 

שלב א: במה אנחנו שווים? 

משחק: המורה יציג בפני התלמידים סלסלה ובה כמה פריטים דומים או זהים: כמה עפרונות, תפוחים וכד'. המורה 
ישאל: האם כל העפרונות או התפוחים זהים?

התשובה חיובית. כלם נראים כמעט אותו דבר, יש להם אותו טעם ואם נוציא פריט אחד מהסלסלה יהיה קשה 
לזהות איזה מהם יצא.

המורה ימחיש זאת: הוא יבקש מאחד התלמידים לעצום את העיניים, יוציא פריט אחד ויבקש מהילד לזהות את 
הפריט החסר מכל הפריטים.

המורה ישליך את ההתנסות אל הילדים בכתה ויעורר דיון.  

שאלה לדיון:
בכיתה שלנו לומדים 30 ילדים. האם הם דומים או שונים? 

אמנם מבחוץ יש דמיון כלשהו בין הילדים: כולם ילדים )בנים, בנות(, בני אותו גיל , לומדים באותו בית ספר, לובשים 
את אותה תלבושת, גרים באותו אזור, כולם מכירים את הרבי ואוהבים אותו, כולם לומדים בכיתה א', משקיעים 

ורוצים להצליח, וכו'.
אך ככל שנתבונן פנימה ונכיר טוב יותר את הילדים נראה שיש שוני. לכל ילד יש אופי שונה ותכונות מיוחדות  שאין 

לחברים שלו.

שלב ב: במה אנו שונים?
המורה יציג שאלות שונות ויבחר שלושה תלמידים שיענו על כל שאלה )לכל שאלה כדאי לבחור  תלמידים אחרים 

וכך לתת הזדמנות לכל התלמידים להשתתף בהפעלה זו(. כך נראה את השונות בין התלמידים.

שאלות לדוגמה:
מה אתם הכי אוהבים לאכול?  .1

איזה צבע אהוב עליכם?  .2
מה השיר שאתם הכי אוהבים?  .3

באיזה משחק אתם מעדיפים לשחק?  .4
כמה ילדים במשפחה שלכם?  .5
מה המיקום שלכם במשפחה?  .6

איזה מתנה הייתם רוצים שיקנו לכם?  .7
איזה תפקיד אתם ממלאים בבית? )עזרה להורים, ארגון וכד'(  .8

מה תרצו לעשות כשתהיו גדולים?  .9
ממה אתם פוחדים?  .10
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אני בחברה - כוחות ויכולות
ב"ה

אני בחברה - כוחות ויכולות

שיעור מס’ 1כוחות ויכולות: הכרות עם הכוחות הייחודיים והכוח המאחד חב”ד חכמה פותחים

מהלך שיעור
הכוחות הייחודיים של כל אחד

סיום - מגרש המשחקים של הר

שלב ג: טביעת אצבע – הפעלה

המורה יסכם: אמנם יש דמיון חיצוני בתלבושת ולעיתים גם בגוף, בצורת הדיבור וכו'. 
אך בכל זאת אין שני אנשים שנראים אותו דבר בדיוק. גם בגוף האדם הקב"ה טבע ייחודיות בכל אחד המתבטאת גם 

בטביעת האצבע הייחודית לו )אפשר להסביר לילדים כיצד משתמשים בטביעות אצבע לזיהוי במעבר גבול בין מדינות 
או כדי לזהות אשמים במקרי פשיעה(. המורה יציג גיליון ריק, וכל תלמיד יטבול את אצבעו בגואש או בבסיס הדיו 

ולאחר מכן יטביע את חותמו על הגיליון. 

אפשר להעביר את הגיליון בין הילדים, או להזמין אותם לשולחן המורה לפי סדר.

בסיום ההפעלה המורה יציג בפני התלמידים את הגיליון עם טביעות אצבעותיהם. מומלץ לכתוב את שמות התלמידים 
ליד טביעות אצבעותיהם ולתלות בכיתה.

פעילות 1: המיוחד שבי 

על הלוח יודבקו תמונות שונות המסמלות כישרונות )נספח 1(. 

לכל תמונה יצורף כיתוב עם הסבר מתאים שהמורה יקריא לתלמידים. 
כל תלמיד יבחר תמונה ויספר על כישרון שמתאים לו. אם התלמידים מתקשים לבחור המורה יציג כל כרטיס וישאל 

למי הוא מתאים. לדוגמה, המורה יציג כרטיס של כלי נגינה וישאל: יש תלמיד שיודע לנגן? שרוצה ללמוד לנגן?
וכן הלאה.

המורה ידגיש כי היכולות והתכונות הללו הן מתנות שקבלנו מאת ה', כדי שנשתמש בהן לעשות דברים טובים ולהאיר 
לסביבה, לחברים ולמשפחה.

כל תלמיד יקבל כרטיס בצורת "למפי " עם כיתוב 'אני מאיר את העולם ב.. ויתבקש לחשוב באלו תכונות וכישורים הוא 
יכול להשתמש כדי להפיץ אור ולעשות דברים טובים. 

הוא ידביק את התכונות המתאימות לו מבין האיורים המצורפים ויצבע את הכרטיס שקיבל )נספח 2(.
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אני בחברה - כוחות ויכולות
ב"ה

אני בחברה - כוחות ויכולות

שיעור מס’ 1כוחות ויכולות: הכרות עם הכוחות הייחודיים והכוח המאחד חב”ד חכמה פותחים

פעילות 2:  האור שלי מאיר

המורה יקרא את הכיתוב שעל הכרטיס "אני מאיר את העולם" 

ויסביר: לכל אחד יש מתנות מיוחדות מאת ה' ועליו להשתמש בהן ולנצל אותן  כדי לעשות דברים טובים לסביבתו. 
כיצד נעשה זאת?

המורה ייתן כמה דוגמאות: תלמיד שאוהב לשיר יכול לשמח את החברים שלו; ילד זריז יכול לרוץ ולהביא משהו 
חשוב מהמזכירות לטובת כל הכיתה או להביא לאימא משהו חשוב מחדר אחר; וכן הלאה.

כעת ניתן לכל אחד הזדמנות לתרום ממה שהוא מצטיין בו. 

התלמידים יתחלקו לקבוצות לפי נטייה אישית וכישורים בהכוונת המורה.

קבוצה א -  צביעה: הילדים יצבעו איורים שיקשטו את הכיתה )נספח 3(. ת 
קבוצה ב - ניפוח בלונים: ילדים שמצטיינים בכוח וזריזות ינפחו בלונים ויתלו אותם לקישוט הכיתה. ת 

קבוצה ג - סדר וארגון: ילדים שמצטיינים בסדר וניקיון יארגנו את הכיתה, יסדרו את הטורים, יטאטאו,  ת 
            ואפילו ינקו את השולחנות עם מגבונים.

קבוצה ד - שירה: ילדים שמצטיינים בתחום המוזיקה יכינו  שיר עם תנועות, ויופיעו בפני החברים. ת 

סיום: כל אחד מיוחד

לאחר הפעילות המורה יציין את התרומה של כל קבוצה לכיתה ויאמר: לכל ילד יש משהו מיוחד שה' נתן לו והוא 
יכול לעשות עם הכישרונות והתכונות שלו דברים נפלאים וטובים שישמחו גם את המשפחה ואת החברים. 

קחו הביתה את בובת האור שלכם וחישבו יחד עם אבא ואמא אלו עוד דברים טובים אתם יכולים לעשות שיאירו 
את הסביבה.

לסיום כל תלמיד יכתוב את הפתגם השבועי במחברת 'נרות להאיר' ויעטר אותו.
הפתגם השבועי:

בכיתתנו כל אחד הוא ממש מיוחד!
 

מהלך שיעור
הכוחות הייחודיים של כל אחד

סיום - מגרש המשחקים של הר
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אני בחברה - כוחות ויכולות
ב"ה

אני בחברה - כוחות ויכולות

שיעור מס’ 2שיעור מס’ 1כוחות ויכולות: הכרות עם הכוחות הייחודיים והכוח המאחד

בשיעור הקודם התבוננו בכוחות הפנימיים הקיימים בנו תוך שימת דגש על הייחודיות של כל 
אחד. בשיעור זה נלמד על הנקודה היהודית, חלק א-לוק ממעל שהיא הכוח המאחד את 

כולנו. הנפש האלוקית מייחדת אותנו מכל העמים, ונותנת לנו ערך פנימי נצחי גם כאשר איננו 
מצליחים לפעול בכוחות הרגילים. כוח זה הוא המאחד את כל עם ישראל.

א.  התלמידים יתוודעו לנפש האלוקית הקיימת בכל יהודי.
ב.  התלמידים יחזקו את ערך האחדות, תוך התבוננות בנקודה היהודית המאחדת בין היהודים   

     בעם ישראל.
ג.  התלמידים יכירו בערך פנימי-נצחי הקיים בהם - היותם חלק אלוקי.

פתיחה:                          הנשמה                                     15 דקות, מליאה

פעילות מרכזית :             כולנו עם אחד                            15 דקות, קבוצות ומליאה

סיום:                             ביטויי הנשמה                             15 דקות, מליאה ויחידני

1.   סיפור יוסל’ה גנב קדוש )נספח 2(
2.   העשרה למורה )נספח 3(  

) 3.   3 תפוחים בצבעים שונים, או כרטיסי תמונות של תפוחים )נספח 1 
) 4.   פאזלים )נספח 4 

5.   חומרים ליצירה אישית: מקלות ארטיק/שיפודים לפי מספר הילדים; צילום של נסיך/ה      
)          )נספח 5 

) 6.   ציור יהלום להצמדה לפתגם השבועי )נספח 6 
7.   קופסאות בגדלים ובצבעים שונים )לא חובה(

8.   בלון )לא חובה(

מהלך שיעור
הכוח המאחד

סיום - מגרש המשחקים של הר

חב"ד בינה – מתבוננים
15

כיתה א'



אני בחברה - כוחות ויכולות
ב"ה

אני בחברה - כוחות ויכולות

שיעור מס’ 2שיעור מס’ 1כוחות ויכולות: הכרות עם הכוחות הייחודיים והכוח המאחד

מהלך שיעור
הכוח המאחד

סיום - מגרש המשחקים של הר

פתיחה: הנשמה

המורה יציג בפני התלמידים כמה תפוחים )או תמונות של תפוחים נספח 1( בצבעים שונים: )אדום, צהוב, ירוק( 
ויבקש מהתלמידים לציין מהו צבעו של כל תפוח מבחוץ ומבפנים. 

מסקנה: למרות ההבדלים החיצוניים בין התפוחים צבעם הפנימי זהה.

כעת נעבור מתפוחים לילדים. בשיעור הקודם למדנו שכל אחד שונה ומיוחד. 
יש ילד שהוא זריז ומצטיין בריצה ויש ילד שאוהב ללמוד ולחשוב. כאשר צובעים ציור ילדים שונים מעדיפים 
צבעים שונים. גם בלבוש יש הבדלים בטעם ובסגנון. אך יש משהו פנימי  משותף ואחיד לכל הילדים ובעצם 

לכל היהודים: הנפש האלוקית.

הצעה: אפשר להשתמש במשל ›ניפוח הבלון‹ כדי להמחיש מה פירוש 'נפש אלוקית' ולקשר זאת עם הקטע 
שהילדים אומרים בתפילה: "אלוקי נשמה שנתת בי.. אתה נפחתה בקרבי".

המורה יסביר בהרחבה על הנפש האלוקית המשותפת והמאחדת בין כל היהודים )בהסבר זה מומלץ להשתמש 
בקופסאות אמתיות להמחשת הדברים אך אפשר להסתפק בתיאור מילולי(: 

הנפש האלוקית היא כמו יהלום מיוחד. היא קדושה ומיוחדת ונמצאת בכל יהודי. הנשמה היא פנימית, ושוכנת 
בתוך הגוף. הגוף הוא כמו קופסא ששומרת על הנשמה. אך יש סוגים שונים של קופסאות. לפעמים הקופסא 

שקופה, וקל לראות דרכה את היהלום, )בנמשל – יהודים שמאירה בהם הנפש האלוקית ובאה לידי ביטוי באופן 
מוחשי וברור(. 

לפעמים הקופסה אטומה או אפילו נמצאת בתוך כמה קופסאות וצריך לחפש הרבה עד שמגיעים אל היהלום 
)בנמשל – יהודים שבחיי היום יום לא תמיד מתנהגים לפי רצון ה'(. 

המורה יספר סיפור הממחיש את קיומה ובטויה של הנפש האלוקית גם אצל יהודים שכלפי חוץ אינם מתנהגים 
לפי רצון ה'. )נספח 2(

העשרה למורה - נספח 3.

חב"ד בינה – מתבוננים
16

כיתה א'



אני בחברה - כוחות ויכולות
ב"ה

אני בחברה - כוחות ויכולות

שיעור מס’ 2שיעור מס’ 1כוחות ויכולות: הכרות עם הכוחות הייחודיים והכוח המאחד

מהלך שיעור
הכוח המאחד

סיום - מגרש המשחקים של הר

חב"ד בינה – מתבוננים

פעילות מרכזית: כולנו עם אחד
 

ראינו שלכל יהודי יש נפש אלוקית. הנפש הזו שנמצאת אצל כולנו נותנת לנו כוח להיות מאוחדים גם כאשר יש 
חילוקי דעות והגוף של כל אחד רוצה משהו אחר. עם ישראל מכונים 'בנים של הקב"ה'. 

כל ילד וילדה קשורים להורים שלהם ולכן יש קשר חזק בין אחים ואחיות במשפחה. 
כך כל יהודי הוא בן של ה' ולכן כל היהודים הם משפחה אחת - אחים. 

כל 3–4 ילדים יקבלו חלקי פאזל )נספח 4( וירכיבו את הפאזלים. 

אפשר לצבוע את הפאזלים לאחר ההרכבה. 
המורה יציג כל פאזל ויסביר את הקשר שלו לנפש האלוקית המאחדת את כל היהודים. 

הפאזלים וההסברים:

פאזל 1: חייל עם נשק. הסבר: חיילים מתאמצים ואף מסכנים את חייהם כדי לשמור על אחיהם היהודים. יש 
הרבה מדינות בעולם שבהן החיילים הם אנשים שעובדים תמורת הרבה כסף, אך אצלנו בארץ ישראל החיילים 

משרתים בצבא מתוך מסירות והקרבה למען העם ואינם מקבלים שכר על כך.

פאזל 2: מתפללים בבית הכנסת. הסבר: ביום הכיפורים מגיעים לבתי הכנסת יהודים שאינם פוקדים אותם במשך 
ימות השנה. יש יהודים שאינם מגיעים לבית הכנסת אך הם צמים על אף שאינם מקיימים את כל המצוות.  זהו 

ביטוי לנפש האלוקית הקיימת בכל יהודי.

פאזל 3: גלובוס. הסבר: זהו איור של כדור הארץ. כאשר יהודי נוסע למדינות שונות בעולם תמיד הוא שמח לפגוש 
יהודים אחרים אפילו שאינו מכיר אותם כלל אך הנשמה שלו מרגישה חיבור וקשר אליהם.  גם יהודים שאינם 
מקפידים על קיום מצוות  מחפשים בית חב«ד כאשר הם שוהים בחו«ל כדי להיות שם בשבתות ובחגים. כך 

רואים איך הנפש האלוקית מחברת ומאחדת את היהודים בכל העולם.

פאזל 4: נר נשמה. הסבר: כאשר יהודי חלילה נפטר באסון כל העם עצוב. גם אנשים שאינם מכירים אותו כואבים 
ומצטערים על מותו )אפשר לתת דוגמאות אקטואליות לצערנו(.

נסכם את הפעילות ונכוון את הילדים ללמוד לקח נוסף מהרכבת הפאזלים.

שאלה: מה יקרה אם חלק אחד אפילו קטן וצדדי חסר? 

תשובה: כל פאזל מורכב מחלקים שונים שכולם יחד מרכיבים אותו ואם חסר אפילו חלק אחד קטן הפאזל לא 
יהיה שלם. כך כל יהודי הוא חלק מתוך פאזל ענק של עם ישראל ולכן הוא נחוץ ומשמעותי. 

17

כיתה א'



אני בחברה - כוחות ויכולות
ב"ה

אני בחברה - כוחות ויכולות

שיעור מס’ 1כוחות ויכולות: הכרות עם הכוחות הייחודיים והכוח המאחד

סיום: נסיך יהודי/נסיכה יהודית

שלב א':
הזכרנו שלכל יהודי יש נפש אלוקית והוא בן של הקב"ה. כיון שהקב"ה הוא מלך מלכי המלכים הילדים שלו הם 

נסיכים. כל ילד – נסיך וכל ילדה נסיכה.

המורה יספר בליווי דמות נסיך/נסיכה )נספח 5, יש להדביק על מקל של ארטיק או שיפוד וכך ליצור כעין בובה(:
מעשה במלך שאהב מאוד את בנו ודאג לו ללבוש מכובד ובגדים יקרים. המלך חינך את הבן שלו שיתנהג במנהגי 

המלכות, ידבר בכבוד ויסתובב רק במקומות מתאימים ומלכותיים. יום אחד הנסיך לא כל כך נזהר ובאמצע 
הארוחה נשפך השוקו ולכלך את הבגדים המלכותיים שלו. 

שאלה לילדים: מה דעתכם? האם הנסיך עדיין נסיך כאשר בגדיו מלוכלכים?
פעם אחרת הנסיך שיחק בחצר. הוא רץ וטפס על עצים, זחל על החול, וקרע את בגדיו המלכותיים. 

בלית ברירה עלה הנסיך לחדרו ולבש בגדים רגילים ללא סימני מלכות.

שאלה לילדים: מה דעתכם? האם הנסיך עדיין נסיך כאשר הוא לובש בגדים פשוטים?
באחד הימים החליט הנסיך ללכת לטייל מחוץ לארמון. שם פגש ילדים שלא התנהגו כראוי. ברגע הראשון הנסיך 

הבין שזה לא מתאים לו ועמד בצד אך בהמשך לא הצליח להתאפק והצטרף לילדים, דיבר במילים של רחוב ועשה 
מעשים לא יפים.

שאלה לילדים: מה דעתכם? האם הנסיך עדיין נסיך כאשר הוא מתנהג כך?
כאשר ירד הערב כל הילדים הלכו הביתה וגם הנסיך ביקש לחזור לארמון. אולם הוא איבד את הדרך ולא ידע מה 

לעשות. 

שאלה לילדים: מה דעתכם? האם הנסיך עדיין נסיך כאשר הוא אינו יודע את הדרך לארמון?
המורה יציע לילדים למצוא סיום לסיפור ויכוון אותם לכך שבסופו של דבר המלך קורא לנסיך ומסייע לו לחזור. 

הנמשל: כל ילד יהודי הוא נסיך וכל ילדה יהודייה היא נסיכה וזה בא לידי ביטוי בלבוש מכובד )בנים-כיפה וציצית, 
בנות-לבוש צנוע ( ובהתנהגות מתאימה . אולם גם כאשר הנסיך מתלכלך – כלומר כשיהודי חוטא או שאינו מתנהג 

כראוי הוא תמיד נשאר נסיך. יהודי בכל מצב גם אם התבלבל ולא התנהג כראוי הוא עדיין יהודי. אין משהו שיכול 
לפגוע בנפש האלוקית שלו.

שלב ב':
הילדים יכינו יצירה – בובת נסיך או נסיכה )נספח 5(.

שלב ג':
התלמידים יעתיקו למחברתם ויעטרו את הפתגם השבועי:

הנשמה האלוקית – נמצאת אצל כולם,
      כל יהודי- הוא בן מלך לעולם!

המורה ייתן לכל תלמיד פיסת נייר עם ציור של יהלום  וכל אחד ידביק את היהלום ליד הפתגם השבועי כדי לזכור 
שהנשמה האלוקית היא כמו יהלום המסתתר בלב כל יהודי )נספח 6(.

)אפשר להכין את היהלום מנייר זהב או לתת לתלמידים לצבוע אותו בצבעים זוהרים(.

מהלך שיעור
הכוח המאחד

שיעור מס’ 2 חב"ד בינה – מתבוננים
18

כיתה א'



אני בחברה - כוחות ויכולות
ב"ה

אני בחברה - כוחות ויכולות

שיעור מס’ 3חב”ד חכמה פותחיםכוחות ויכולות: הכרות עם הכוחות הייחודיים והכוח המאחד

בשיעורים הקודמים הכרנו את הכוחות הייחודיים השונים שיש לכל אדם מחד גיסא ואת הכוח 
המאחד בין היהודים – הנפש האלוקית מאידך גיסא.  כל הקונפליקטים והמחלוקות שמתעוררים בין 

בני אדם מקורם בתפיסת עולם שונה ובאינטרסים בין אנשים. אולם כאשר נזכור כי ברובד הפנימי 
כולנו מאוחדים הדבר  ייתן לנו כוח להתגבר על השוני ולהתאחד למרות חילוקי הדעות.

התלמידים יכירו בערך השונות ובכך שאין צורך לשאוף לאחידות בדעות ובמעשים. א. 
התלמידים ידעו כי הכוח המאחד חזק יותר מחילוקי הדעות ומהשוני. ב. 

התלמידים יתנסו בפתירת דילמות בין-אישיות על ידי הדגשת הכוח המאחד. ג. 

פתיחה:          דומים ושונים                                                                    5  דקות, זוגות

פעילות 1:       שני הצדדים של השוני                                                      15 דקות, יחידני ומליאה

פעילות 2:       הכוח המאחד גובר על השוני - הנשמה גוברת על הגוף        5  דקות, מליאה

סיום:              פתירת דילמות תוך הדגשת החלק המאחד                         10 דקות, יחידני ומליאה

 
דילמות בהתאם לאיורים )נספח 2(  .1

שיר על הנשמה )נספח 3(   .2
סיפור )נספח 4(    .3

תיאורי דילמות )נספח 5(  .4
   ) 5.      תמונות להצגה לפני התלמידים )נספח 1 

) בובת למפי )נספח 6   .6
דפים חלקים  .7

פתיחה: הנשמה

מהלך שיעור
מתאחדים למרות השוני

חב"ד דעת– מתחברים 
19

כיתה א'



אני בחברה - כוחות ויכולות
ב"ה

אני בחברה - כוחות ויכולות

שיעור מס’ 1כוחות ויכולות: הכרות עם הכוחות הייחודיים והכוח המאחד חב”ד חכמה פותחים

פתיחה: דומים ושונים

התלמידים יתחלקו לזוגות. כל תלמיד יסתכל על בן זוגו ויאמר במה הוא דומה לו ובמה הוא שונה ממנו. 
המורה יוכל לסייע לתלמידים במקרה הצורך. 

בסיום הפעילות המורה ידגיש כי גם אם האנשים שונים הנפש האלוקית היא כוח מאחד תמידי בין שני יהודים. 

פעילות 1: שני הצדדים של השוני
שלב א': משימה

כל תלמיד יקבל דף ויתבקש להכין ציור בצבע אחד בלבד לפי הנחיות המורה. )אחד אדום, שני כחול, וכן הלאה(. 
לאחר הכנת הציורים המורה יציג את הציורים בפני התלמידים וישאל מה דעתם ומה חסר בציורים. 

מסקנה: 
שוני וגיוון יוצרים תוצאה מרהיבה ואילו אחידות חדגונית ומשעממת.

כך גם בחיינו: השוני בין בני-האדם יוצר חיים מעניינים כשכל אחד משלים את השני ומוסיף לו. 

ניתן כמה דוגמאות:
ת  כיצד ייראו חיינו אם לכולם יהיה טעם זהה? )אפשר לתת לילדים לתאר: הבגדים תמיד יהיו זהים,  התיקים של כל 

הילדים ייראו אותו דבר, כולם יאכלו את אותו אוכל וכו'(
ת  כיצד נחיה אם כולם יהיו גננות ואף אחד לא ירצה להיות רופא?

ת  תארו לעצמכם שכולם יאהבו את אותו משחק - למשל ישחקו רק בכדור ולא בחמש אבנים או בחבל. מה יקרה ?
ת  אם כל ילד יקבל אותה המתנה ליום ההולדת מההורים שלו מה יקרה? )ילד אחד רוצה שעון, אחר שמח בכדור, 

שלישי דווקא מעדיף ספר...(
ת  איך נוכל לשחק אם כל הילדים יבקשו להיות ראשונים במשחק ולא יסכימו לוותר? 

אפשר לתת לילדים להציע רעיונות ברוח דומה.

סיכום ביניים:
אנו רואים שאחידות אינה שאיפה ואינה רצויה כדרך חיים. השוני יוצר גיוון ומאפשר לאחד לתרום לשני ולהשלים 

אותו ולהיפך.   אולם הקושי עלול ליצור גם ויכוחים ומריבות. 

שלב ב':
המורה יציג שלוש תמונות המציגות קונפליקטים מחיי הילדים כשרצונות שונים עלולים לגרום לריב ולמחלוקת 

ביניהם )נספח 1(.
תמונה א: ילדים מתקשים לבחור משחק כאשר יש רצונות שונים לחברי הקבוצה. 

תמונה ב: ילדי המשפחה מתווכחים איזו מתנה לקנות ליום ההולדת של אמם. 
תמונה ג: ויכוח מה אמא תכין לארוחת הערב. 

הילדים יציעו הצעות שונות לפתרון והמורה יציג תוצאה שלילית אפשרית של הסיטואציות שלעיל. 
)פירוט האירועים בנספח 2(. 

מהלך שיעור
מתאחדים למרות השוני

שיעור מס’ 3 חב"ד דעת– מתחברים 
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אני בחברה - כוחות ויכולות
ב"ה

אני בחברה - כוחות ויכולות

שיעור מס’ 1כוחות ויכולות: הכרות עם הכוחות הייחודיים והכוח המאחד חב”ד חכמה פותחים

פעילות 2: הכוח המאחד גובר על השוני, הנשמה גוברת על הגוף

עד כה ראינו שיש שוני בשל דעות שונות וטעם אחר ויש אחדות מצד הנפש האלוקית. 
מה גובר? כאשר נדע מה חשוב יותר נסכים לוותר על משהו פחות חשוב בשבילו. 

המורה יספר סיפור על דני החולה, הממחיש רעיון זה. )נספח 4(
ניתן לבחור ילד שיהיה בתפקיד 'דני' והמורה יהיה הרופא וכך להפוך את הסיפור להצגה. 

לסיום המורה ילמד את התלמידים  שיר מתאים )נספח 3(.

סיום: פתירת דילמות תוך הדגשת החלק המאחד

שלב א':

המורה יציג התנהגויות שונות )נספח 5(, והילדים יביעו את דעתם בדרך הבאה: כאשר הבחירה היא בכוח המאחד, 
בנשמה, הילדים ימחאו כפים, וכאשר הבחירה היא בגוף ולא מתאחדים, הילדים יתופפו חלש באצבעות על השולחן. 

הבובה למפי תסביר בכל פעם את הבחירה הנכונה. )נספח 6(

שלב ב':

התלמידים יעתיקו למחברתם ויעטרו את הפתגם השבועי:

הפתגם השבועי:
      אנחנו שונים זה מזה,
        אך נכבד זה את זה!

מהלך שיעור
מתאחדים למרות השוני

שיעור מס’ 3 חב"ד דעת– מתחברים 
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אני בחברה - כוחות ויכולות
ב"ה

נושא 1:  אני בחברה

כוחות ויכולות )3 שיעורים( א. 

תיקון המידות )4 שיעורים( ב. 

בהמשך לעיסוק בנושא הכוחות והיכולות נלמד כיצד לתקן בעזרתם 
את הדרוש תיקון. בכיתה א' נתמקד בעבודה על מידת הכעס. 

במקורותינו הכעס  ידוע כמידה מגונה מאד עד שנאמר עליו "כל 
הכועס כאילו עובד עבודה זרה". מי שכועס על אדם שהרע לו כופר 

למעשה ברעיון ההשגחה פרטית ואינו מאמין שכל דבר קורה ברצון ה'.
הכעס מזיק למי שכועס ולמי שכועסים עליו כאחד. הרגשות השליליים 

העולים בלבו של האדם הכועס מזיקים לו, מונעים ממנו לשמוח 
ומצטברים בתוכו כמטען רעיל. הכעס מזיק גם לאנשים בסביבתו של 

האדם הכועס שנאלצים לספוג לתוכם את כעסו ומרגישים דחויים 
ושנואים. אי אפשר  ליצור ולקדם עניינים שונים עם אדם כועס. ככל 

שאדם כועס לעתים קרובות יותר כך נפגעים הקשרים החברתיים שלו 
עם הסביבה. כדוגמא להתגברות על כעס, הילדים ייפגשו עם דמותו 

של הלל הזקן שאינו כועס גם כשמנסים להכעיסו בכל מחיר. הסיפור 
של הלל ייתן להם כוח להתמודד עם כעסם.

בסיום היחידה ילמדו התלמידים אסטרטגיות שונות להתמודדות עם 
מידת הכעס ולהתגברות עליה. 

אני בחברה / תיקון המידות
המיקוד לכיתה א': כעס

1

   פריסה לכיתות א’-ו’

   טבלת נושאי השיעורים ומטרות

   מערכים:

שיעור 4:   מהו כעס?

שיעור 5:  מי אוהב כעס?

שיעור 6:  מי כאן הלל?

שיעור 7:  איך מתגברים?
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אני בחברה - כוחות ויכולות
ב"ה

תה
הכי

תה א’
כי

תה ב’
כי

תה ג’
כי

תה ד’
כי

תה ה’
כי

תה ו’
כי

מיקוד 
ה

תי
שנ

ה
כעס

עצלות 
מול זריזות

שר
יו

גאווה וענווה
קנאה 

התבגרות היא 
התגברות

פירוט 

ש המתעורר 
כעס הוא רג

אצל האדם בעקבות  
ש זה פוגע 

פגיעה בו. רג
שסובבת 

גם בחברה 
את האדם. ביטויי הכעס 
יכולים להיות פנימיים – 
ש בתוכו: 

שהאדם מרגי
מרירות, נקמנות וכו', 

שהנפגע 
או חיצוניים – 

מכוון לפוגע: תגובות 
גופניות או מילוליות 

פוגעניות.

עצלות היא 
סבילות 

)פסיביות( 
שייה, 

וחוסר ע
והיא נובעת 

מחוסר הנעה 
ונתק. העצלות 
מבטאת חוסר 
חיות, ולכן היא 

הרסנית. כדי 
לצאת ממעגל 

ש 
העצלות י

ליצור מחויבות 
שייה, ללא 

לע
תלות ברצון או 

שק.
בח

שת מן האדם 
יושר הוא מדה הדור

שרות 
להיצמד אל האמת ללא פ

שר 
ולנהוג בהגינות כלפי האחר. היו

מבטא התאמה בין הפנימיות לבין 
של האדם. תכונה זו 

החיצוניות 
שאוף אליה, 

ש ל
שבת חיובית וי

נח
ש להציב גבולות. 

אולם גם לה י
שבהם ההלכה מורה 

שנם מצבים 
י

שנות מן האמת, כדי למנוע 
ל

של הזולת. 
שותיו 

פגיעה ברג
שים 

שנם אנ
מעבר לכך, י

שבדבריהם פוגעים במכוון בזולת, 
ומצדיקים את התנהגותם בהיותם 
דוברי אמת. לדוגמה, ילדה טוענת 
שרה ולכן תאמר לחברתה 

שהיא י
שלה 

שמלה 
שה

שמנה, 
שהיא 

מכוערת וכד’, ותפגע בה.

שת 
גאווה היא תחו

עליונות על הזולת. היא 
שר האדם 

שלילית, כא
מייחס לעצמו הצלחות, 

שרונות וכד', ולא 
יכולות, כי

שאלה מתנות, 
מודע לכך 

שם 
שקיבל מלמעלה ל

שליחותו הייחודית 
מילוי 

שנה גאווה 
בעולם. ברם, י

שא 
שר מו

חיובית, כא
שי-

הגאווה הוא לא אי
פרטי אלא ערך רוחני-

יהודי-חסידי. הגאווה 
שות 

החיובית מונעת רג
של נמיכות רוח 

שה ו
של בו

בקיום מצוות ובעמידה על 
עקרונות היהדות.

ש 
קנאה היא רג

הנובע מהרצון 
לקבל  מהאחר יותר 

שוואה 
הערכה בה

שמקבל הזולת. 
למה 

שלילית 
הקנאה היא 

אם היא מתמקדת 
שגים חיצוניים 

בהי
וחומריים. או אז, 

היא הרסנית לאדם 
ולחברה. לעומת 

שלילית 
הקנאה ה

ש גם קנאה חיובית, 
י

זו המתמקדת 
שגים רוחניים-

בהי
פנימיים, ומובילה 

את האדם ואת 
החברה לצמיחה 

ולהתפתחות.

התגברות היא 
יכולת האדם 

להציב לעצמו 
שיג 

מטרות ולה
אותן באמצעות 

חיזוקים פנימיים 
ולא חיצוניים. 

ההתגברות היא 
שיפור 

קו מנחה ב
המדות.

ם 
היבטי

ם- 
תיי

חבר
ם

סידיי
ח

דרכים להתגבר על 
הכעס: הגברת מודעות 

עצמית ברגעי כעס, 
שנות חיובית 

ומתן פר
לאירועים המצמיחים 

שה זו.
תחו

קביעת דרכי פעולה 
של 

למניעת ביטויים 
שתלט. 

ש מ
שהרג

כעס כ

פיתוח דרכי 
פעולה 

להתגברות על 
העצלות.

פיתוח יכולת הבחנה בגבולות 
ש נכון בו.

שימו
שר וב

היו
סיגול יכולת להיצמד לאמת, גם 

שים מופסדים.
שר ח

כא

קידום מודעות ליכולות, 
הצלחות וכד' ופיתוח, 
שיבה, המנתבת את 

ח
שות ההצלחה והגאווה 

רג
שייה 

להודיה, ענווה וע
מתמדת.

פיתוח דרכים 
ש 

להתגברות על רג
שלילי: הגברת 

קנאה 
המודעות למניעים 

לקנאה ודרכי 
התמודדות ִאיתה.

שיטות 
הקניית 

ש קנאה 
לפיתוח רג

חיובי.

פיתוח דרכי פעולה 
לוויסות עצמי 
שונות.

במדות 

אני בחברה / תיקון המידות-פריסה לכיתות א’-ו’ 
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אני בחברה - כוחות ויכולות
ב"ה

טבלת נושאי השיעורים ומטרות 

מטרותהסוגה בחב"דהשיעור

שיעור 4

מהו כעס?

1. התלמידים יבינו כי הכעס נובע מתחושת פגיעה בכבוד העצמי.חכמה – פותחים 

2. התלמידים יזהו את התחושות המלוות את הכעס.

3. התלמידים יזהו סימנים חיצוניים של כעס.

שיעור 5

מי אוהב כעס?

1. התלמידים יבינו שהכעס מזיק לאדם הכועס ולסובבים אותו.בינה – מתבוננים

2. התלמידים יבינו שהכעס עלול לגרום לעבירות נוספות.

שיעור 6

מי כאן הלל?

1. התלמידים יזדהו עם דמותו של הלל שאינו כועס גם כשמנסים  בינה – מתבוננים
    מאוד להכעיסו.

2. התלמידים יפנימו שיש אפשרות להתגבר על כעס גם 
    כשמכעיסים אותנו.

שיעור 7

כיצד מתגברים?

דעת – מתחברים 
ומיישמים

1. התלמידים יבינו שאפשר לשלוט על תגובתינו גם בשעת כעס.

2. התלמידים יכירו מספר אסטרטגיות להתמודדות עם כעס.

3. התלמידים יאמצו לעצמם דרך אחת או יותר להתגבר על הכעס.

אני בחברה – תיקון המידות  – כעס

תאריכים חסידיים משתלבים:  כ' חשוון
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אני בחברה - כוחות ויכולות
ב"ה

נ שיעור מס’ 4נ חב”ד חכמה פותחים תיקון המידות - כעס

אני בחברה – תיקון המידות

שיעור מס’ 4

נושא שיעור
מהו כעס?

הכעס במקורותינו ידוע כמידה מגונה מאד. עד כדי כך שנאמר עליו "כל הכועס כאילו עובד 
עבודה זרה" )הלכות דעות לרמב"ם, ב', ה'(, מי שכועס על אדם שעשה לו רעה  

מראה שאינו מאמין בהשגחה פרטית ובכך שכל דבר קורה אך ורק ברצון ה'.
האדם שהזיק לו או ציער אותו הוא רק שליח ההשגחה העליונה לגרום לו פגיעה או נזק זה ואם 

כן אין צורך לכעוס עליו.

האדם הכועס מזיק לעצמו ולסביבתו. הכעס איננו תוצאה של הצער או של הנזק בלבד  אלא 
בעיקר של הפגיעה באגו ושל תחושת זלזול באדם ובמעמדו.

כאשר אנו כועסים אנו מתמלאים ברגשות שליליים של עצב, כעס ולפעמים גם רצון לנקמה. 
הבעת הפנים שלנו אינה נעימה, אנחנו צועקים ולעתים גם  מעבר לכך.

א.  התלמידים יבינו כי הכעס נובע מתחושת פגיעה בכבוד העצמי
ב.  התלמידים יזהו את התחושות המלוות את הכעס

ג.  התלמידים יזהו סימנים חיצוניים של כעס

פתיחה   גילוי הנושא                  5 דקות, מליאה

פעילות 1             מכעיס ועצוב                             20 דקות, מליאה

פעילות 2             איך אני מרגיש ? איך אני נראה ?            15 דקות, מליאה

יותר נעים בלעדיך !      5 דקות, יחידני ומליאה סיום  

1.   תמונת למפי )משיעור מס' 3(
 ) 2.   תמונת ילדה כועסת )נספח 1 

 ) 3.   תמונות עננים וכוס משקה קר )נספח 2 
 ) 4.   כרטיסי כועס/עצוב )נספח 3 

) 5.   תמונת הלב והעין )נספח 4 
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אני בחברה - כוחות ויכולות
ב"ה

נ שיעור מס’ 4נ חב”ד חכמה פותחים תיקון המידות - כעס

אני בחברה – תיקון המידות

מהלך שיעור
מהו כעס?

פתיחה: גילוי הנושא
המורה יתלה על הלוח תמונה של ילדה כועסת )נספח 1( ויספר לתלמידים :

זוהי שולי. שולי ישבה וציירה ליד השולחן בצבעי מים. היא ציירה ציור יפה של דשא 
ופרחים, בית ושמים. אח שלה עמד לידה והסתכל.  פתאום הוא הפך את הכוס של המים השחורים שבהם טובלים 

את המכחול וכל הציור של שולי נרטב והתלכלך.

בואו נסתכל בתמונה - איך שולי מרגישה עכשיו ? היא כועסת.
על מי היא כועסת ? על אח שלה. למה היא כועסת ? כי הוא הרס לה את הציור.

מתי אנחנו כועסים ? למה אנו כועסים ? האם כעסתם פעם? מדוע?  
המורה פותח את הנושא בלי להיסחף לסיפורי כעס על אחים קטנים.

המורה יסכם: היום נלמד על הכעס.

פעילות 1: מכניס ועצוב

לפעמים קורים לנו דברים לא נעימים כמו שקרה לשולי ואנחנו מאד עצובים אבל לא כועסים.  
דוגמאות:

המורה יתלה מתחת לתמונה של שולי הכועסת תמונה של גשם. )נספח 2(
הוא יוציא את כרטיסי הכועס /עצוב )נספח 3( ויראה אותם לתלמידים :

הנה כרטיס עצוב/כועס. מצד אחד שלו יש פרצוף עצוב ומהצד האחר -פרצוף כועס.
מה אמרנו על שולי?  היא עצובה או כועסת ? נכון, היא כועסת. המורה יראה לתלמידים את הצד הכועס של הכרטיס 

ויבקש מאחד התלמידים לתלות אותו ליד התמונה של שולי. 

המורה יציג מקרה נוסף:  שולי ישבה לצייר ציור יפה במרפסת.
אחר כך נכנסה לביתה לאכול ארוחת צהרים, ואת הציור השאירה להתייבש בחוץ.

אך אבוי מה קרה ? בינתיים התחיל לרדת גשם, הרטיב את הציור וקלקל אותו.
מה אתם אומרים? האם שולי עצובה ? בוודאי! היא ציירה ציור יפה והוא התקלקל. חבל!

האם היא כועסת ? לא. על מי היא תכעס ? מישהו התכוון להרע לה? 
מישהו הוריד את הגשם בכוונה כדי להרוס לה ? 

המורה בוחר תלמיד שידביק את כרטיס העצוב/כועס כשהפרצוף העצוב כלפי מעלה 

ועובר לסיפור השלישי :
המורה יתלה תמונה של כוס מיץ קר )נספח 2(.

לשולי יש בת דודה שהיא מאד אוהבת. שוב יושבת שולי לצייר ובת הדודה  רוצה 
לפנק אותה ומגישה לה כוס מיץ קר וטעים. כשהיא מתקרבת לשולי נתקלת רגלה ברגל של השולחן וכל המיץ נשפך 

לה על הציור היפה. הציור התקלקל לגמרי.
־אאם שולי עצובה ? כן, מאד. האם היא כועסת ? מה פתאום ? היא אוהבת את בת הדודה שלה. היא יודעת שבת הדו

דה לא התכוונה להרגיז אותה, להיפך - היא התכוונה לפנק  אותה ולשמחה.
המורה יבחר תלמיד שיתלה כרטיס עצוב ליד התמונה של כוס המיץ.

המורה פותח דיון. בכל הסיפורים שסיפרנו שולי ציירה ציור והוא התקלקל.
בכל הסיפורים היא הייתה עצובה. בסיפור אחד היא כעסה - באיזה מהם? 

בסיפור עם אחותה הקטנה. בסיפורים האחרים שולי לא כעסה. מדוע ?

שיעור מס’ 4 חב”ד חכמה פותחיםתיקון המידות – גאווה 
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אני בחברה - כוחות ויכולות
ב"ה

נ שיעור מס’ 4נ חב”ד חכמה פותחים תיקון המידות - כעס

אני בחברה – תיקון המידות

מהלך שיעור
מהו כעס?

פעילות 2: איך אני מרגיש? איך אני נראה?  

איך אנו יודעים שאנו כועסים ?

שלב א':

המורה יתלה לב על הלוח. )נספח 4(  
הוא יבקש מהתלמידים  להיזכר במקרה שבו כעסו. את תשובות התלמידים הוא יכתוב  על הלוח מסביב ללב )אפילו 

שהתלמידים עדיין לא קוראים כדי להעניק חשיבות לתשובותיהם וכדי לזכור אותן בעצמו(. 
השאלות המכוונות: 

מה מרגישים כשכועסים ?
כעס, עצב, רע בלב.

מה מרגישים שרוצים לעשות ?
להזיק לחברה כדי שגם היא תהיה עצובה.

מה אנחנו לא רוצים לעשות? 
לא רוצים לצחוק או לשחק.

המורה יחזור על התשובות ויבקש מהתלמידים לציין אלו רגשות טובים ונעימים להם ואלו אינם נעימים.

שלב ב': 

המורה יתלה על הלוח תמונה של עין )נספח 4( וימשיך:
לפעמים אנחנו רואים מישהו כועס. איך נדע שהוא כועס? הרי איננו יודעים מה הוא מרגיש בלב. תשובות אפשריות: 

הילד אינו מחייך, פניו אדומות וכעוסות,  צועק, אומר דברים לא יפים, מרביץ... 
נעים לנו לשהות בחברתו של ילד שעושה מעשים כאלה? שהבעת פניו זעופה? 

המורה ישמע את תשובות התלמידים.  

המסקנה: 
אנו כועסים כשנראה לנו שמישהו התכוון לפגוע בנו. אבל אם אף אחד לא הכעיס אותנו אין סיבה אמתית לכעוס.

המורה ישאל:  מי שיש לו גאווה ומרגיש חשוב מאוד - כועס הרבה או מעט?
 ומי שהוא ענו  וצנוע כועס הרבה או מעט ?

) מי שהוא גאוותן כועס יותר כי הוא מרגיש חשוב ולכן כל דבר פוגע בכבודו(.

המורה יסכם: מידת הכעס קשורה קשר הדוק  למידת הגאווה.

שיעור מס’ 4 חב”ד חכמה פותחיםתיקון המידות – גאווה 
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אני בחברה - כוחות ויכולות
ב"ה

נ שיעור מס’ 4נ חב”ד חכמה פותחים תיקון המידות - כעס

אני בחברה – תיקון המידות

סיום: יותר נעים בלעדיך!

שלב א':

המורה יכריז: תראו מי הגיע ? למפי בא ! בא נראה מה הוא אומר לנו ?

למפי שואל: נעים לנו לכעוס ? זה עושה לנו טוב בלב ? נעים לנו שמישהו כועס או צועק ?
אז מה נגיד לכעס ? למי יש רעיון מה לומר לכעס המכעיס הזה?

כל תלמיד יניח את ראשו על השולחן ויחשוב מה הוא היה רוצה לומר לכעס .
המורה יציע לתלמידים המעוניינים בכך לשתף את הכיתה במחשבותיהם. ויאסוף כמה תשובות מתלמידים שיבחרו 

לדבר.  

שלב ב':

התלמידים יעתיקו למחברתם ויעטרו את הפתגם השבועי:

הפתגם השבועי:
לך מפה כעס, לא רוצים אותך!

לא נעים לנו להיות בחברתך!

מהלך שיעור
מהו כעס?
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אני בחברה - כוחות ויכולות
ב"ה

שיעור מס’ 4נ תיקון המידות - כעס

אני בחברה – תיקון המידות

שיעור מס’ 5

נושא שיעור
מי אוהב כעס?

הכעס מזיק הן למי שכועס והן למי שכועסים עליו. הרגשות השליליים שעולים בלבו של הכועס 
מזיקים לו, מונעים ממנו לשמוח וליצור ומצטברים בתוכו כמטען רעיל. הכעס מזיק גם לסובבים 
את האדם הכועס שנאלצים לספוג לתוכם את הכעס שלו ומרגישים דחויים ושנואים. אי אפשר  

ליצור ולקדם עניינים שונים עם אדם כועס. ככל שאדם כועס לעתים קרובות יותר כך נפגעים 
הקשרים החברתיים שלו עם הסביבה.

התלמידים יבינו שהכעס מזיק לאדם הכועס ולסובבים אותו. א. 
התלמידים יבינו שהכעס עלול לגרום לעבירות נוספות. ב. 

פתיחה      מרעננים את הזיכרון...     5 דקות, מליאה

פעילות 1                 מה עושה לי כעס?                             15 דקות, מליאה ויחידני

פעילות 2                 מסביב לכועס.                                   15 דקות, מליאה ויחידני

סיום      מי אוהב כעס?                    10 דקות, מליאה ויחידני

למפי )משיעור מס' 3(   .1

) תמונות ילד כועס ורגוע )נספח 1  .2

) 3.  דף עבודה )נספח 2 

  

חב"ד בינה – מתבוננים
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אני בחברה - כוחות ויכולות
ב"ה

שיעור מס’ 4נ תיקון המידות - כעס

אני בחברה – תיקון המידות

מהלך שיעור
מהו כעס?

פתיחה: מרעננים את הזיכרון...

המורה יזכיר את הסיפור משיעור שעבר על שולי שנשפכו לה המים על התמונה. אם האווירה מתאימה- אפשר 
להציג בפנטומימה ולתת לתלמידים לנחש מה הסיפור. אפשר גם  לתלות את התמונה משבוע שעבר ולתת 

לתלמידים להיזכר בסיפור.

אחרי שייזכרו בסיפור המורה ישאל כמה שאלות כדי להיזכר במה שנלמד בשיעור שעבר. מה זה כעס? מתי אנחנו 
כועסים? איך אנחנו נראים כשאנו כועסים? למי זה נעים? 

פעילות 1: מה עושה לי כעס? 

שלב א':

המורה יתלה על הלוח את תמונת הילד הכועס והילד הרגוע )נספח 1( 
ויכוון את התלמידים לספר מה הם רואים – איזה ילד כועס? איזה ילד רגוע? מי מהם מחייך? מי מהם מכווץ וכועס? 

מי נהנה ומשחק? מי אינו מסוגל לעשות דבר?

סיכום ביניים: הכעס גורם לנו להרגשה לא טובה, אנחנו מכווצים ולא מסוגלים ליהנות ממשחק או מספר. לא נעים 
בכלל לכעוס!

שלב ב':
המורה יחלק לתלמידים את דף העבודה )נספח 2( ויפנה אותם לחלקו העליון של הדף. 

התלמידים יצבעו רק את התמונות שמראות כיצד אנחנו נראים בשעה שאנו כועסים. המורה יעבור יחד עם התלמידים 
על התמונות וישאל:  

אנחנו מחייכים כשאנו כועסים? לא, אז לא נצבע.  אנחנו עושים פרצוף חמוץ? כן, אז את התמונה הזו אפשר לצבוע . 

שיעור מס’ 5תיקון המידות – גאווה  חב"ד בינה – מתבוננים
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אני בחברה - כוחות ויכולות
ב"ה

שיעור מס’ 4נ תיקון המידות - כעס

אני בחברה – תיקון המידות

מהלך שיעור
מהו כעס?

סיום: מי אוהב כעס? 

שלב א': 
המורה יפתח ויאמר: בואו נחשוב לרגע: למי כיף כשאנו כועסים?

למי שכועס כיף? בואו נסתכל בתמונות שצבענו בדף – כיף להיות כועס? להיות מכווץ? לא לשחק עם אף אחד?
למי שכועסים עליו – כיף? כיף להרגיש ששונאים אותי, שצועקים עלי?

אז למי כן כיף כשכועסים? הנה למפי ייתן לנו רמז:
המורה יקריא לאט את חידתו של למפי:

הוא רע וחצוף ואף פעם לא נח.

נמצא בלב שלי וגם בלב שלך...
למה היצר הרע אוהב את הכעס? כי הכעס גורם לנו לעבור עבירות. אלו עבירות? לא לאהוב אנשים מעם ישראל, 

להעליב, להרביץ, להתחצף, לצעוק, לדבר לא יפה.

אז בואו נחליט שאנחנו לא נותנים לו פרס! מהיום, כשנרגיש שאנחנו רוצים לכעוס נזכור שיש רק מישהו אחד ששמח 
מזה, מי? היצר הרע. ואנחנו מאוד לא רוצים לשמח אותו... אז לא נכעס ושהוא יכעס עד מחר!

שלב ב':
התלמידים יעתיקו למחברתם ויעטרו את הפתגם השבועי:

הפתגם השבועי: 
כעס הוא דבר נורא! 

מי נהנה? רק היצר הרע!!!

פעילות 2:  מסביב לכועס

המורה יפנה את התלמידים לתמונת הילד הכועס שתלה על הלוח בתחילת השיעור )נספח 1(. 
מה מרגיש הילד הזה? יש לכם רעיון למה הוא כועס? בואו נחשוב לרגע שהוא כועס עלינו. מה עשינו לו? התלמידים 

מעלים כמה רעיונות. 

המורה ימשיך: טוב, אז עכשיו הילד הזה כועס עלינו מאוד.  אתם יכולים  לדמיין איך הוא שם את ידיו על מתניו וצועק!  
תעצמו את העיניים ותנסו להרגיש: מה מרגיש ילד שכועסים עליו? איך אנחנו מרגישים כשכועסים עלינו? ילד 

שכועסים עליו שמח או עצוב? הוא מרגיש ששונאים או שאוהבים אותו? נעים לו או שהוא רוצה לברוח?
הוא יפנה את התלמידים לחלקו התחתון של הדף שם עליהם לצייר כיצד הם מרגישים כאשר כועסים עליהם. 

אם יש תלמידים שמעוניינים  הם ישתפו את הכיתה בציור שציירו ובהרגשה שלהם.

שיעור מס’ 5 חב"ד בינה – מתבוננים
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אני בחברה - כוחות ויכולות
ב"ה

שיעור מס’ 4נ תיקון המידות - כעס

אני בחברה – תיקון המידות

שיעור מס’ 6

נושא שיעור
מי כאן הלל?

בשני השיעורים הקודמים ערכו התלמידים הכרות עם מידת הכעס ובחנו את התוצאות הגרועות 
שלה. בשיעור זה ייפגשו התלמידים עם דמות מופת המוכרת להם ויראו כיצד ניתן להתגבר על 

הכעס למרות הכל. כל מי שכועס יודע היטב את הנזקים הנגררים מהכעס ואינו נהנה לכעוס 
אולם הוא חש שאין לו אפשרות אחרת. הכעיסו אותו אז הוא כועס למרות כל הדברים השליליים 

שיוצאים מכך. הילדים ייפגשו עם דמותו של הלל הזקן שאינו כועס גם כשמנסים להכעיסו 
בכל מחיר וייחשפו ליכולת המופלאה שלו להתגבר על הכעס. הסיפור של הלל ייתן להם כוח 

להתמודד עם הכעס שלהם.

התלמידים יזדהו עם דמותו של הלל שאינו כועס גם כשמנסים מאוד להכעיסו. א. 
התלמידים יפנימו שיש אפשרות להתגבר על כעס גם כשמכעיסים אותנו. ב. 

פתיחה     איך מתגברים?     5 דקות, מליאה

פעילות 1                מי כאן הלל?                           25 דקות, מליאה

פעילות 2                אני הוא הלל!                           5 דקות, מליאה

סיום     הסיפור שלי                   10 דקות, יחידני

) דמויות להצגה )נספח 1   .1

) דמויות לתלמידים )נספח 1   .2

לבחירה: אביזרים מתאימים להצגה: )פעילות 1( כובע או זקן להלל, כובע שונה למכעיס   .3

    ולחבר שלו, קערה, מגבת. 

3 מקלות ארטיק לכל תלמיד  .4

חב"ד בינה – מתבוננים
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אני בחברה - כוחות ויכולות
ב"ה

שיעור מס’ 4נ תיקון המידות - כעס

אני בחברה – תיקון המידות

מהלך שיעור
מי כאן הלל?

פעילות 1: מי כאן הלל? 

בפעילות זו אפשר לבחור בין שתי אופציות תלוי בכישורים של המורה ובהתאמה לכיתה. 
אפשרות ראשונה: הצגה של הסיפור יחד עם הילדים. 

אפשרות שניה: המורה יספר את הסיפור וילווה אותו בתמונות שיתלה על הלוח.

אפשרות א':
המורה יזמין שלושה תלמידים שאחד יהיה הלל והשניים האחרים – האיש שניסה להרגיז אותו וחברו, ויציג אותם:  

זה הלל הזקן, שהיה נשיא ישראל וכולם למדו ממנו תורה. )תוך כדי דיבור המורה ילביש להלל את הזקן ואת הכובע(. המורה 
ישאל את התלמידים: "מה אתם אומרים? הוא איש חשוב אם הוא נשיא ישראל? בוודאי, חשוב מאוד!

לאחר מכן יחבוש המורה כובעים לשני התלמידים האחרים ויציג גם אותם: והנה שני חברים נחמדים שקצת משעמם להם... הנה 
הם יושבים בחוץ על הספסל ומדברים. )המורה יארגן ספסל מכיסאות בכיתה ויסמן לתלמידים להתיישב עליו(. החברים שלנו 

יושבים ומדברים!" 

)המורה יעמוד ליד אחד התלמידים ויגלה לכיתה(: "החבר שלנו מתרברב )מתגאה( באוזני החבר שלו שהוא יודע להרגיז ולעצבן 
כל אחד! אין מי שהוא ניסה להרגיזו ולא כעס!

המורה ישאל את התלמידים תוך כדי הצגה: "זה יפה להרגיז מישהו עד שהוא כועס? זה לא יפה בכלל. אבל ככה הוא אמר..."

המורה  יעמוד ליד החבר השני וימשיך לשאול את התלמידים:  "אתם יודעים מה עונה לו החבר? הוא אומר לא נכון! יש איש 
אחד שאותו אתה לא יכול להכעיס! מיהו אתם חושבים? נכון, זה הלל הזקן. את הלל הזקן אף אחד לא יכול להכעיס!"

המורה יסמן לחבר השני לקום ויאמר: "תראו איך הוא קופץ! הוא כל כך רגיל להרגיז שהוא בטוח שהוא יכול להרגיז אפילו את 
הלל הזקן! הוא אומר לחבר: בוא ונתערב! אם אני מצליח להרגיז את הלל הזקן  אז אתה תיתן לי 400 זוז, ואם אני לא אצליח אז 

אני אשלם לך 400 זוז. טוב? מה אתם אומרים, ילדים, 400 זוז זה הרבה כסף? המון! אז אם הוא הסכים להתערב על 400 זוז, 
מה זה אומר? שהוא בטוח שיצליח להרגיז את הלל..."

פתיחה: איך מתגברים? 

המורה יזכיר  לתלמידים:  על מה למדנו בשיעורים האחרונים? על מידת הכעס.  האם הכעס נעים? לא. למי הוא כן נעים? רק 
ליצר הרע. האם יש מישהו שהצליח להתגבר על הכעס? מן הסתם אצבעות רבות יורמו כדי לספר על ההתגברויות בשבוע 

החולף... 

המורה: "כל הכבוד! כולכם התגברתם? יש מישהו שהיה לו קשה מאוד להתגבר? שהכעיסו אותו כל כך עד שהוא יכול היה 
להתגבר וכעס?" אם יש תלמיד שמתנדב לשתף – הכי טוב. המורה מקשיב  לסיפור, מזדהה אתו ושואל  את התלמידים: איך 

באמת אפשר להתגבר ולא לכעוס? זה באמת מאוד מכעיס! אם אף אחד לא משתף המורה מספר על עצמו: אתם יודעים, 
בדיוק השבוע קרה לי כך וכך והיה לי מאוד קשה לא לכעוס. מה, זה נורא מכעיס שעושים לך ככה! איך אפשר שלא לכעוס?

היום נשמע סיפור מיוחד על אדם שלא כעס גם כשמאוד הכעיסו אותו!

שיעור מס’ 6תיקון המידות – גאווה  חב"ד בינה – מתבוננים
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אני בחברה - כוחות ויכולות
ב"ה

שיעור מס’ 4נ תיקון המידות - כעס

אני בחברה – תיקון המידות

מהלך שיעור
מי כאן הלל?

המורה יפנה לחבר השני: "מה אתה אומר? אתה מכן להתערב? )כן...(  אתה מוכן להתערב על 400 זוז? אבל זה אומר שאם 
הוא יצליח להרגיז את הלל תצטרך לשלם לו. מוכן?" )כן!(

"שימו לב! גם הוא בטוח שאף אחד לא יצליח להרגיז את הלל ולכן מוכן להתערב עם חברו!"
 )המורה יסמן לחבר המכעיס(: "בוא, הולכים להרגיז את הלל! מה אתם אומרים ילדים, איזה יום כדאי לבחור כדי להרגיז את 

הלל? איזה יום הכי לחוץ בשבוע שמתרגזים בו מכל דבר קטן? נכון מאוד! יום שישי! אנחנו כל כך עסוקים בהכנות לשבת ויש 
כל כך הרבה מה להספיק שכל דבר שמפריע לנו נורא מרגיז אותנו! אז החבר שלנו בוחר לו את יום שישי..." 

)המורה ייגש להלל, ישים עליו מגבת וייתן לו גיגית ביד(: "מה עושה הלל לפני שבת? . הילל מתרחץ לכבוד שבת. מה אתם 
חושבים? הלל ממהר? מאוד! כמו כולם! הנה בא האיש להרגיז את הלל". 

)המורה יביא את האיש(: "תקרא לו: מי כאן הלל? מי כאן הלל? אתם רואים? הוא הולך וקורא לו, ולא כל כך בנימוס. צועק 
ברחוב בקול - מי כאן הלל?" 

)המורה יפנה להלל(: "מה אתה אומר לו? אתה מתרגז עליו? לא? איך יכול להיות? כל הכבוד לך! אז מה תעשה עכשיו? תנגב 
את הראש ותצא אליו? כן? כל הכבוד! בוא נראה אותך..."

)התלמיד מנגב את ראשו וניגש אל האיש( "או, הנה הלל בא!" 
הלל  תאמר לו: "כן בני, מה אתה רוצה?" 

)המורה מושיב את הלל ואת האיש על הספסל ומסמן לחבר השני לחזור למקומו(:  "בואו נשמע מה האיש רוצה לדעת דחוף 
דחוף ביום שישי. הוא רוצה לדעת למה הראשים של האנשים שבאים מבבל הם עגולים. אמרו לי, שאלה כזו דחוף לשאול 

דווקא ביום שישי? ממש לא! הלל, אתה מתרגז ששואלים אותך שאלות כאלו ביום שישי? לא? כל הכבוד! אז בוא תענה לו. 

תסביר לו שהמיילדות אצל הבבלים לא מאומנות בעבודה שלהן, ולכן התינוקות  נולדים עם ראשים עגולים. יופי, מצוין. תחזור 
מהר לחפוף את הראש לכבוד שבת..."

)המורה יפנה לכיתה(:"נראה לכם שלחבר שלנו נגמרו השאלות? לא, הנה הוא בא עוד פעם וקורא:
"מי כאן הלל? מי כאן הילל?" 

"הילל אתה מתרגז? לא? כל הכבוד! אתה מוכן עוד פעם לנגב את הראש ולצאת? יופי, אז צא מהר ותראה מה הוא רוצה. 

אה, הוא רוצה לדעת למה העיניים של התרמודיים רכות. באמת! זו שאלה דחופה ביום שישי? הלל, אתה עוד לא מתרגז? יופי, 
אז תענה לו שהם גרים במקום שיש בו הרבה חול והחול נכנס להם לעיניים, לכן העיניים שלהם רכות. ועכשיו מהר מהר תגמור 

לחפוף את ראש כי עוד רגע נכנסת שבת!"
)המורה ייתן להלל להתעסק עם הקערה והמגבת וויפנה לתלמידים(: "האיש נזכר בעוד שאלה. אני מקווה שהפעם היא באמת 

מתאימה ליום שישי... 
יש איש אחד שאותו אתה לא יכול להכעיס! מיהו אתם חושבים? נכון, זה הלל הזקן. את הלל הזקן אף אחד לא יכול להכעיס!"

"מי כאן הילל? מי כאן הילל?" הילל, אתה מתרגז עכשיו? לא? נהדר! אז בוא תנגב את הראש ותצא אליו. הוא רוצה לדעת 
למה הרגליים של האפריקאים רחבות... טוב שאתה עוד לא כועס, הלל. בוא תסביר לו שהם גרים ליד ביצות מים ולכן הרגליים 

שלהם רחבות כדי שלא יטבעו בהן".

"רגע, עכשיו הוא לא הולך, הוא אומר לך שיש לו עוד הרבה שאלות לשאול והוא מפחד שתכעס עליו. וואו! תראו את הלל 
הצדיק הזה! הוא מתיישב על הספסל ואומר: את כל השאלות שיש לך לשאול, תשאל. יש לי סבלנות".

"מה אתם אומרים? האיש שלנו שמח או לא? הוא אינו שמח כי הפסיד בהתערבות. הוא אמר שיצליח להרגיז את הילל הזקן 
אך לא הצליח בכך. אז מי צריך לשלם למי עכשיו? הוא צריך לשלם לחבר שלו 400 זוז! בואו נראה מה הוא אומר עכשיו להלל 

הזקן". תראו איזו חוצפה.
"הוא אומר: אם אתה הלל - הלוואי שלא ירבו כמוך בישראל! והלל התרגז אתם חושבים! לא!עדיין לא? וואו, באמת אי אפשר 

להכעיס אותך!

שיעור מס’ 6תיקון המידות – גאווה  חב"ד בינה – מתבוננים
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אני בחברה - כוחות ויכולות
ב"ה

שיעור מס’ 4נ תיקון המידות - כעס

אני בחברה – תיקון המידות

מהלך שיעור
מי כאן הלל?

)המורה אומר להלל(: "תשאל אותו: למה אתה אומר ככה?"
האיש: "כי בגללך  הפסדת 400 זוז".

הלל: "לא נורא, עדיף להפסיד אפילו פעמיים 400 זוז מאשר להרגיז את הלל..."
תודה לשחקנים שלנו שחוזרים עכשיו למקום...  

אפשרות ב':
המורה מספר את כל הסיפור ותוך כדי כך  הוא מרים את הדמויות המתאימות או מדביק על הלוח את התמונה המתאימה.

)נספח 1( כך הוא יוצר אוירה שהסיפור חי. את פרטי הסיפור אפשר לראות באפשרות א'.

שיעור מס’ 6תיקון המידות – גאווה 

פעילות 2: אני הוא הלל! 

המורה יערוך דיון קצר: האיש  ניסה להרגיז את הלל? בטח! השאלות שהוא שאל היו חשובות? בכלל לא, הזמן שהוא בא 
לשאול אותן היה מתאים? בכלל לא. הוא לפחות שאל את כולן יחד? לא, הוא בא כל פעם ושאל שאלה אחת כדי להרגיז 

עוד יותר את הלל. ממש מרגיז!  איך לא התרגזת, הלל? 

מהלל הזקן אנחנו יכולים ללמוד שגם אם מרגיזים אותנו מאוד ואפילו באים אלינו בכוונה כדי להרגיז, בכל זאת אנחנו יכולים 
להתגבר ולשלוט על הכעס שלנו. 

להרגיז ולעצבן כל אחד! אין מי שהוא ניסה להרגיזו ולא כעס!
המורה ישאל את התלמידים תוך כדי הצגה: "זה יפה להרגיז מישהו עד שהוא כועס? זה לא יפה בכלל. אבל ככה הוא 

אמר..."

המורה  יעמוד ליד החבר השני וימשיך לשאול את התלמידים:  "אתם יודעים מה עונה לו החבר? הוא אומר לא נכון! יש איש 
אחד שאותו אתה לא יכול להכעיס! מיהו אתם חושבים? נכון, זה הלל הזקן. את הלל הזקן אף אחד לא יכול להכעיס!"

סיכום: הסיפור שלי

כל תלמיד יקבל את דמויות הסיפור מצולמות מנספח 1, יצבע אותן, יגזור וידביק על מקלות ארטיק. כך יוכלו התלמידים 
לספר את הסיפור בביתם. את העננים עם הרמזים על השאלות אפשר לגזור גם כן. הם מזכירים את השאלות ששאל האיש 

את הלל ויוצרים אוירה בסיפור. 

לאחר מכן התלמידים יעתיקו למחברתם ויעטרו את הפתגם השבועי:
את מידת הסבלנות מהלל נלמד 

ולא נכעס על אף אחד!

חב"ד בינה – מתבוננים
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אני בחברה - כוחות ויכולות
ב"ה

שיעור מס’ 4נ תיקון המידות - כעס

אני בחברה – תיקון המידות

שיעור מס’ 7

נושא שיעור
איך מתגברים?

בשיעורים הקודמים עסקנו במידת הכעס ובתוצאותיה וראינו כמה היא מזיקה לאדם ולסובבים אותו. נפגשנו עם דמותו של 
הלל הזקן שלא כעס גם כשניסו להרגיז אותו מאוד. בשיעור זה נפגוש אסטרטגיות שונות להתמודדות עם מידת הכעס 

ולהתגברות עליה. 
בתניא כתוב – "הכועס מראה בעצמו שחסר לו באמונה שכל מה שקורה לו הוא משמיים". אחת הדרכים להתגבר על 

הכעס היא להתחזק באמונה ולזכור שה' משגיח עלינו ורואה אותנו בכל רגע. כאשר יהודי חדור באמונה הזו הוא לא ייגרר 
לכעס.

דרך נוספת שהרבי מציע באחת מאגרותיו היא לזכור את תוצאות הכעס. אם נזכור בשעה שמרגיזים אותנו שאחרי שנכעס 
נצטרך לבקש סליחה ולהתנצל על מילים לא מתאימות שאמרנו ומעשים לא נעימים שעשינו – נימנע מהכעס ומתוצאותיו.

עניין נוסף שכדאי לזכור  הוא שככל שעובר הזמן הכעס עובר והרוגע חוזר לשכון בלב. לכן אחת הדרכים להתגבר על 
הכעס היא פעולת השהיה. )בשיעור שלנו - ספירה עד חמישים(. לאחר הרגעים האלו נהיה רגועים יותר ונוכל לשלוט 

בתגובתינו.

התלמידים יבינו שאפשר לשלוט על תגובתינו גם בשעת כעס. א. 
התלמידים יכירו מספר אסטרטגיות להתמודדות עם כעס. ב. 

התלמידים יאמצו לעצמם דרך אחת או יותר להתגבר על הכעס. ג. 

פתיחה                 איך מתגברים?                 5 דקות, מליאה

פעילות 1                            מסתכלים עלי                            10 דקות, מליאה

פעילות 2                           מי אוהב לבקש סליחה?                        10 דקות, מליאה

פעילות 3                 סופרים!                             10 דקות, מליאה

סיום                 בוחרים דרך                           10 דקות, יחידני

ציור של עין, בלון מחשבה והספרה 20. )נספח מס' 1(   .1

דמות למפי )משיעור מס' 3(  .2

סלסילה של קש מכוסה במפית או קופסא עם מכסה.  .3

בריסטולים בגודל 10X10, כמספר התלמידים  .4

חב"ד דעת – מתחברים
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אני בחברה - כוחות ויכולות
ב"ה

שיעור מס’ 4נ תיקון המידות - כעס

אני בחברה – תיקון המידות

מהלך שיעור
איך מתגברים?

פעילות 1: מסתכלים עלי

שלב א':
לאחר שנבחרה העין המורה ישאל: מישהו יכול לחשוב איך עין יכולה לעזור לנו לא לכעוס? מה התפקיד של העין? רואה, 

מסתכלת. 
מי מסתכל על הכל ורואה כל דבר שקורה בעולם?  ה' מסתכל עלינו כל הזמן. אם אנחנו יודעים שה' מסתכל עלינו כיצד זה יסייע 

לנו לא לכעוס?
המורה ישמע את תשובות הילדים ויסכם: כאשר נזכור שה' מסתכל עלינו כל הזמן ואין שום דבר שקורה בעולם בלי שה' מאפשר 

לו לקרות נתבייש לכעוס. 
אם מלך היה מסתכל עלינו עכשיו ומדבר אתנו בארמון שלו וחבר היה מוציא לנו לשון היינו מפסיקים לדבר עם המלך והולכים 

להרביץ לו או לצעוק עליו? אם נזכור שה' מסתכל עלינו כל הזמן ומנסה לראות אם נצליח להתגבר לא נכעס כל כך.

שלב ב':
המורה ישאל את התלמידים: מי מהתלמידים בכיתה היה מתעצבן וכועס אם היו נוגעים לו בקלמר ושופכים כל מה שיש בו? 

המורה יזמין תלמיד ש"יודה באשמה" לגשת אליו עם הקלמר שלו ותלמיד נוסף שיעצבן אותו.  המורה נותן לו את הקלמר והוא 
מתחיל לשפוך. התלמיד המתעצבן מן הסתם יחייך במבוכה  או אולי יגיד די תפסיק לשפוך. הוא ודאי לא יצעק וישתולל כמו 

במקרה אחר.
המורה ישאל: "נו, מדוע אתה לא מתעצבן? הרי הוא מעצבן אותך ושופך לך את הדברים מהקלמר. למה אתה לא צועק? התלמיד 

יהיה נבוך ומבולבל  והמורה יסביר: אתה לא כועס  מפני שכולנו מסתכלים עליך. אי אפשר להתעצבן כשכולם מסתכלים  אתה 
רוצה להראות שאתה מצליח להתגבר נכון?

כשאנחנו כועסים מאוד אנחנו בטוחים שאף אחד לא רואה אותנו. אם היינו יודעים שהמנהל או אבא עומדים מאחורי הדלת 
ומסתכלים עלינו ומנסים לראות איך אנחנו מצליחים להתגבר, לא היינו כועסים כך. 

מתי אף אחד לא מסתכל עלינו? אף פעם. כי ה' מסתכל עלינו כל הזמן.
אם המורה רואה שהכיתה מסוגלת להבין אפשר להרחיב מעט יותר ולהסביר שזה מרגיע לדעת  שה' מסתכל עלינו כל הזמן כי 

אנחנו יודעים שהוא ראה מה עשו לנו ואיך עמדנו בניסיון והתגברנו.

פתיחה: איך מתגברים? 

המורה יפתח בתזכורת מהשיעור הקודם: בשיעור שעבר למדנו על הלל הזקן ואיך התגבר על כעסו ולא התרגז על האדם שניסה 
להכעיס אותו כמעט בכל דרך אפשרית. מי הצליח להתגבר על הכעס? לפעמים  קשה לנו מאוד להתגבר על הכעס שלנו, 

וכשאנחנו כועסים איננו זוכרים סיפורים על הלל הזקן...

היום יבקר אותנו בכיתה למפי – שהוא ידיד טוב שאתם כבר מכירים. )המורה ידביק את תמונתו ו של למפי  על הלוח(. 
למפי אסף בשבילנו סל של רעיונות )או קופסה של רעיונות( איך להתגבר על הכעס. 

המורה יניח על השולחן את הסל המכוסה ובו העין, בלון המחשבה והספרה 20 )נספח 1(. 
בואו ונראה מה הביא לנו למפי!

)חשוב לזכור - כאשר מזמינים את הילדים לשלוף מוצג מן הסל צריך להתאים את המשך מבנה השיעור לאקראיות שבה בחרו 
הילדים את המוצגים. הפעילות 'מסתכלים עלי' מתאימה ל'עין'. הפעילות 'מי אוהב לבקש סליחה' מתאימה לבלון המחשבה 

והפעילות 'סופרים' מתאימה לספרה 20(.
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מהלך שיעור
איך מתגברים?

פעילות 2: מי אוהב לבקש סליחה? 

שלב א':
כשתלמיד שנבחר מוציא בלון מחשבה המורה יאמר: "הו, הנה בלון מחשבה כמו בסיפורים של הקומיקס. כשרוצים להראות לנו 
שמישהו חושב מציירים בלון מחשבות כזה. למפי רוצה לרמוז לנו שאם אנחנו רוצים לא לכעוס כדאי לנו לחשוב על משהו. על 

מה לדעתכם כדאי לחשוב? התלמידים יזרקו רעיונות 

שלב ב':
המורה ימשיך:

"פעם הייתה ילדה קטנה ש כעסה פעמים רבות, ואחרי שכעסה הצטערה על כל מיני דברים שאמרה ומעשים שעשתה מתוך 
כעס. אז היא החליטה לכתוב לרבי ולשאול אותו מה לעשות.

הרבי כתב לה שאם היא תזכור שאחרי שהיא כועסת עליה לבקש סליחה על דברים שהיא אמרה או עשתה וזה מאוד לא נעים, 
היא תתגבר ולא תכעס.

למפי, עם בלון המחשבה שלו, מזכיר לנו שאם נזכור היטב  כמה לא נעים לנו  כשעלינו להתנצל על דברים לא יפים שעשינו או 
שאמרנו - לא נכעס.

שלב ג':
המורה יבחר שני ילדים )רצוי כאלה שמוכשרים במשחק באופן יחסי ובוודאי לא ביישנים( ויבקש מאחד מהם לעבור ליד חברו 

ולדרוך לו בטעות על הרגל. עכשיו תכעס עליו, יבקש המורה מן הילד השני. תצעק עליו: 'מה אתה דורך עלי?' 
אם הילד ישתף פעולה ויכעס בהתלהבות, מצוין. אבל אם הוא יצטרך קצת עידוד המורה יעזור לו. 

"תגיד לו: 'מה אין לך עיניים? לא רוצה להיות חבר שלך יותר!'"
עכשיו הילד שדרך לו על הרגל עצוב. 

איך הוא לא יהיה עצוב? אמרו לו שאין לו עיניים, החבר שהוא דרך עליו בטעות לא רוצה להיות חבר שלו יותר והחבר הכועס 
כבר נרגע. )המורה ישאל את הילד: נכון אתה רגוע?(  עכשיו הוא כבר כמעט שכח שמישהו דרך לו על הרגל אבל כשהוא ירצה 

לשחק עם החבר שדרך עליו הוא יגלה שהוא עצוב ופגוע. 

המורה ישאל את הילד: מה אתה צריך לעשות עכשיו? נכון מאוד, לבקש סליחה ולפייס אותו. )אם התלמיד מבין מיד מה הוא 
צריך להגיד - מצוין. אם לא - המורה יעזור לו : תגיד לו 'סליחה שאמרתי לך שאין לך עיניים. פשוט כעסתי מאוד ואני כן רוצה 

להיות חבר שלך. אתה סולח לי?'(

המורה: עכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה ושכל הכיתה תשמע: זה כיף לבקש סליחה על דברים לא יפים שעשינו?
לא. זה נעים? בכלל לא. מה אתם חושבים? אם מישהו כל הזמן כועס ואחר כך מבקש סליחה חברים ירצו לסלוח לו? הם כבר 

לא ירצו לסלוח לו שוב ושוב. זה מה שמזכיר לנו בלון המחשבה: לחשוב לפני שכועסים. לזכור כמה זה לא נעים אחרי כן...   
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אני בחברה – תיקון המידות

מהלך שיעור
איך מתגברים?

סיום: בוחרים דרך

שלב א':
המורה יחלק לכל ילד ריבוע בריסטול ויסביר: כל אחד יסתכל על כל הרעיונות של למפי ויבחר לעצמו את הרעיון 

שהוא הכי אוהב , יצייר אותו על הכרטיס למזכרת ויתלה על המקרר בבית כדי להיזכר איך מתגברים על הכעס.

בואו ניזכר ברעיונות ל למפי:  עין - לזכור שה' מסתכל עלי כל הזמן. בלון  מחשבה: לחשוב שאחרי שאכעס אצטרך 
לבקש סליחה, הספרה 20 - לספור עד עשרים כדי להירגע ולא לכעוס.

המורה נותן לילדים זמן לצייר לעצמם את הדרך שבה בחרו.

שלב ב':
התלמידים יעתיקו למחברתם ויעטרו את הפתגם השבועי:

כשכעס פתאום אליי מגיע
אמצא דרך איך עליי לא ישפיע!

פעילות 3: סופרים! 

שלב א':
הספרה 20: אתם מכירים את המספר הזה? זה המספר עשרים. בואו נראה מי יודע לספור עד עשרים. )סופרים יחד עד 

עשרים(. 
למפי מזכיר לנו שהרבה פעמים הכעס שלנו עולה רק באותו רגע. אחרי שעוברות כמה דקות אנחנו  נרגעים ורואים שבעצם 

זה לא כל כך נורא. אם החבר מוציא לי לשון באותו רגע זה נראה לי כל כך גרוע עד כדי כך שאני מסוגל להרביץ לו. אבל 
אחרי דקה כשאני חושב קצת אני אומר לעצמי: 'מה אכפת לי? אם הוא מוציא לי לשון קורה לי משהו? זה כואב לי?' 

אם בכל פעם שנכעס נספור עד עשרים  נספיק להירגע ולא נעשה דברים שאחר כך נצטער עליהם.
אם מישהו מאוד כועס הוא יכול לספור אפילו עד חמישים כדי להספיק להירגע.

שלב ב':
המורה יבחר שני ילדים מתנדבים ויבדוק שכל אחד מהם יודע לספור לבד עד עשר. 

הוא יעמיד אותם משני צדי השולחן שלו ויסביר למתנדבים: "אני מניח וופל   על השולחן. אתה בטוח שזה הוופל שקיבלת 
במסיבת שבת ולא אכלת ואתה בטוח שזה הוופל שהמורה לחשבון נתן לך פרס על שיעורי הבית. לא כתוב על הוופל של מי 
הוא. אתם צריכים לריב עליו. אבל למריבה הזו יש כלל אחד: כל פעם אחרי שילד מסיים לדבר - החבר שלו צריך לספור עד 

10 ורק אז לענות לו.  )אפשר להדגים לפני שמתחילים לשחק(.

המורה ייתן לתלמידים כמה דקות "לריב" כשהוא מקפיד על קיום הכלל. אחר כך יחלק את הוופל בין שניהם. 
המורה ישאל את הילדים בכיתה: אפשר לריב כך? מישהו מהם הצליח להתלהב כמו שמתלהבים במריבה? להאדים ולצעוק? 

לא. כי כשצריך לספור כל הזמן אי אפשר להתרתח ולהתעצבן... זה טוב? מעולה! כשאנחנו לא כועסים אלא מחכים קצת 
ונרגעים המריבות שלנו נגמרות מהר יותר... זה מה שבא להזכיר לנו המספר עשרים. אם מישהו  כועס הוא יכול לבקש מאמא 

שלו או מאחיו הגדול לעזור לו לספור אפילו עד חמישים ואז יצליח להירגע גם מכעס גדול במיוחד.
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נושא 2: השליחות שלי בעולם

הכרת הטוב חיונית  לקיום העולם. הכינוי "יהודי" המבטא הודיה 
מגלם בתוכו את מהותו של היהודי. בשיעור הראשון נתמקד בפעולה 

הראשונה של היהודי כשהוא קם משנתו בבוקר -  תפילת 'מודה 
אני' שבה מודים לה' גם על החידושים שהוא נותן לנו מדי יום וגם על 

הדברים שהוא מעניק לעולם כולו. השפע שה' משפיע עלינו נועד 
לכך שנעבוד אותו וניצור לו דירה בתחתונים.

בהמשך היחידה התלמידים יתוודעו לסיפורי תורה שונים ולמצוות 
סביב מעגל השנה ומעגל החיים שבהם באה לידי ביטוי הכרת הטוב 

וילמדו דרכים ליישומה בחיי היום יום.

השליחות שלי בעולם / עבודת ה'
המיקוד לכיתה א’: יהודי – הודיה לה'

1

עבודת ה' )3 שיעורים( א. 

מחויבות ובחירה )3 שיעורים( ב. 

   פריסה לכיתות א’-ו’

   טבלת נושאי השיעורים ומטרות

   מערכים:

שיעור 8:  מודה אני 

שיעור 9:  מתבוננים ומודים

שיעור 10: מבט של הכרת הטוב

לאחר בחינת המעגל הפנימי נעבור לדון בנושא השני – השליחות שלי בעולם, 
העוסק בתפקיד, שהאדם נדרש למלא. הנחת היסוד החסידית היא, שניתנו כוחות 

לאדם כדי למלא את שליחותו בעולם. 
במסגרת נושא זה נבחן שני נושאי משנה: 

עבודת ה', מחויבות ובחירה. 
נושאים אלה ישפכו אור על עבודת ה', וירחיבו על התמודדות עם אתגרים בכל 
מעגלי החיים. נושא זה מתאים לחודשים כסלו וטבת, שבהם עוסקים במלחמת 

האור בחושך שהיא יסוד ובסיס לעבודת הבינוני בתניא.
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תה
הכי

תה א’
כי

תה ב’
כי

תה ג’
כי

תה ד’
כי

תה ה’
כי

תה ו’
כי

מיקוד 
ה

תי
שנ

ה
יהודי-הודיה לה'

אני מכיר 
טובה!

קבלת עול-ערך קיומי
עבודת ה' 
בהתלהבות

הביטול לה'-יסוד העבודה
התבגרות היא 

התגברות

פירוט 

- מודה אני: תודה על 
שמתי ועל גופי

נ

- תודה על העולם ועל 
שבו. 

הדברים הטובים 

- אמירת תודה  כערך 
יהודי בסיסי

 הכרת הטוב 
)ההודיה( 

כבסיס 
למחויבות 

שמירת מצוות 
ל

וציות להורים 
ולמורים.

שראל קיבלו את 
בני י

שה 
התורה באמירת "נע

שמע". קבלת העול היא 
ונ

הבסיס לעבודת ה'. רק 
שר לבנות נדבכים 

עליה אפ
שכל הרוחות 

נוספים, 
שבעולם לא יוכלו להן.

- אהבת ה' כמניע 
להתלהבות בקיום 

המצוות.

מציאות האדם תלויה 
במאמר ה', לכן כל מהותו 

שה 
היא ביטול לפני ה'. למע
של 

שרונותיו ויכולותיו 
כי

האדם הן מתנת הבורא, 
והוא קיבלן כדי למלא את 

שליחותו. מהות ביטול 
ש'.

ה'י

שת 
- הרג

הביטול גורמת 
להתנהלות 

שית מתוך 
אי

צניעות.
- הקפדה על 
גדרי הצניעות 

מתוך קבלת 
של פסקי 

עול 
ההלכה.

ם 
היבטי

ם- 
תיי

חבר
ם

סידיי
ח

של 
שיים 

ביטוייה המע
שי, 

שור האי
התודה במי

החברתי והרוחני.

הכרת הטוב 
שי, 

שור האי
במי

החברתי 
והרוחני.

הצורך בגבולות ובמסגרות 
שי, החברתי 

בממד האי
והלאומי.  

ההגבלה כמנוף לצמיחה 
רוחנית.

שי: הידור 
הביטוי המע

מצווה, זריזות וחיות. 
מילוי מטלות מתוך 

תפיסה חיובית.

שיבות 
ש הח

תיעול רג
של תודה 

ש 
העצמית לרג

לבורא. 

ציות לרב ולסמכות, יכולת 
קבלת ביקורת, דיבוק 
חברים, יכולת הכלה.

התמקדות 
בפנימיות 

במקום 
בחיצוניות 

של 
כנגזרת 

תפקיד היהודי 
בעולם. 

פיתוח ביטחון 
עצמי המונע 

את הצורך 
בהחצנה. 

השליחות שלי בעולם \ עבודת ה' - פריסה לכיתות א’-ו’ 
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טבלת נושאי השיעורים ומטרות 

מטרותהסוגה בחב"דהשיעור

שיעור 8

מודה אני

1. התלמידים יסבירו על מה מודים בתפילת 'מודה אני'.חכמה – פותחים 

2. התלמידים יבחינו במעגלים השונים של ההודאה – המעגל    

    האישי  והמעגל הכללי.

3. התלמידים יבינו כי התודה נובעת מהזכות להיות יהודי.

4. התלמידים יבטאו באופן אישי את התודה שלהם.

שיעור 9

מתבוננים ומודים

1. התלמידים יבינו את חשיבות ההודיה לנותן ולמקבל.בינה – מתבוננים

2. התלמידים יראו כיצד המושג של הכרת הטוב קשור לסיפורי 
   התורה ולמצוות שהם מקיימים.

3. התלמידים יעמדו על התוצאות החיוביות של הכרת הטוב 
    והתוצאות השליליות הנובעות מכפיות טובה שהיא ההיפך ממנה.  

שיעור 10

מבט של הכרת 
הטוב

דעת – מתחברים 
ומיישמים 

1. התלמידים ילמדו על מה להכיר טובה ויודו למי שסביבם.

2. התלמידים יתאמנו בהכרת הטוב.

3. התלמידים יכירו דרכים  שונות להכיר טובה  במעגלים החברתיים השונים.

השליחות שלי בעולם – עבודת ה' – יהודי – הודיה לה'

התייחסות למעגל השנה ותאריכים חסידיים:   ט'-י' כסלו, י"ד כסלו, י"ט כסלו
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כיתה א'



אני בחברה - כוחות ויכולות
ב"ה

השליחות שלי בעולם – עבודת ה' 

שיעור מס' 8 חב"ד חכמה – פותחים  עבודת ה' –יהודי הודיה לה' 

נושא שיעור
מודה אני

בשיעור זה נתמקד במושג 'הודאה' ובתפילת 'מודה אני' שבה מודים לה' גם על החידושים 
שהוא נותן לנו מדי יום וגם על הדברים שה' נותן לעולם כולו. נסביר  שכל השפע שה' 

משפיע עלינו נועד לכך שנעבוד אותו וניצור לו דירה בתחתונים.

התלמידים יסבירו על מה מודים בתפילת 'מודה אני'. א. 
התלמידים יבחינו במעגלים השונים של ההודאה – המעגל האישי והמעגל הכללי. ב. 

התלמידים יבינו כי התודה נובעת מהזכות להיות יהודי. ג. 
התלמידים יבטאו באופן אישי את התודה שלהם. ד. 

פתיחה                 מודה אני                       10 דק', מליאה.

פעילות 1                  מעגלי התודה          10 דק', מליאה.

פעילות 2                 המשל והנמשל          20 דק', מליאה.

סיום                  על מה אני מודה?          5  דק', יחידני.

1.  משל )נספח 3( 
) 2.  תמונות של יוסי ושל למפי )נספח 1 

) 3.  תמונה של כפות ידיים )נספח 2 
) 4.  תמונה של מלך )נספח 4 

) 5.  דף עם המילים 'מודה אני'. )נספח 5 
6.  קוביה גדולה כשבכל צד כתוב עליה משהוא אחר: העם שלי, הבית שלי , המשפחה שלי , 

    הכיתה שלי , העולם שלנו, החפצים שלי 
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כיתה א'



אני בחברה - כוחות ויכולות
ב"ה

השליחות שלי בעולם – עבודת ה' 

שיעור מס' 8 חב"ד חכמה – פותחים  עבודת ה' –יהודי הודיה לה' 

מהלך השיעור
מודה אני

פתיחה: 'מודה אני'

שלב א'
אפשר לבצע בתאטרון בובות )כשיחה בין למפי ליוסי( או  בסיפור רגיל בליווי התמונה של יוסי לתליה על הלוח. 

המורה ידביק על הלוח את הדמות של יוסי. 

במקרה של תיאטרון בובות  למפי יאמר את מה שכתוב בכותרת 'המורה' )נספח 1(
המורה: מה שלומך יוסי?  אתה נראה מצוברח היום. קרה משהו?

יוסי: כן, התעוררתי היום מאוחר ואמא כעסה עליי ונשפך לי השוקו ו..
המורה: וואו, זה באמת נשמע מרגיז.

יוסי: כן ועוד לא סיפרתי לך הכל... ובכלל לא נעים לי להגיד לך, אבל, כשאמרתי היום 'מודה אני' בבוקר, הייתי כל 
כך כעוס ועצוב שבכלל לא זכרתי על מה אני צריך להגיד תודה עכשיו. מה קיבלתי?

שלב ב'- דיון:
בכל בוקר אנו אומרים 'מודה אני'. 

המורה ישאל את התלמידים: למי אנו אומרים תודה? על מה? 

פעילות 1: מעגלי תודה  

המורה ייתן בכל פעם לתלמיד אחר לזרוק את הקובייה, לקרוא מה כתוב ולומר על מה יש לו להודות. 
)דוגמא: העולם שלנו - התלמיד יגיד שצריך להודות על הפרחים  או על השמש וכו'(. 

אין לחזור על משהו שנאמר כבר.  
בנקודה זו אפשר ללמד את הפתגם השבועי  ושכל התלמידים יגידו אחרי  שזורקים את הקובייה ומציינים משהו 

שיש להודות עליו. הפתגם השבועי:  ה' הטוב לך אנו מודים, יש כל כך הרבה דברים טובים!

אפשרות אחרת: המורה ישליך כדור בכל פעם לתלמיד אחר וימקד את מושאי התודה במעגלים השונים. דוגמה: 
המורה יזרוק לתלמיד את הכדור ויאמר לתלמיד: "העולם שלנו" ועל התלמיד יהיה לומר על מה אפשר להודות 
בעולם ויזרוק את הכדור בחזרה למורה.  מושאי תודה אפשריים: משפחה, בית ספר, אני עצמי, העולם...אפשר 

לחזור על כך בין חמש לעשר פעמים. 
סיכום ביניים: ראינו דוגמאות לדברים שאנו מודים עליהם והם מיוחדים לנו ולדברים שאנו מודים עליהם והם שייכים 

לכל העולם. בכל בוקר כשאנו קמים מה אנו אומרים דבר ראשון? מודה אני. על מה אנו מודים לה' לדעתכם?  
תשובה צפויה: על מה שיש לנו אישית –נשמה קדושה, בריאות, כוח לקום בבוקר, על כך שיש לנו אבא ואמא וגם על 

דברים שקשורים לעולם כולו-השמש היפה, היום החדש שהתחיל ועוד...
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אני בחברה - כוחות ויכולות
ב"ה

השליחות שלי בעולם – עבודת ה' 

שיעור מס' 8 חב"ד חכמה – פותחים  עבודת ה' –יהודי הודיה לה' 

פעילות  2: המשל והנמשל

המורה יפנה לתלמידים: נחזור לשאלה של יוסי. מי יענה ליוסי מהסיפור על השאלה שלו? יוסי פוגש את למפי 
)אם למפי עדיין לא תלוי  המורה יתלה תמונה שלו על הלוח( ולמפי מחליט לענות ליוסי על השאלות שלו בסיפור. 

)נספח 3( 

לפני שהמורה יפתח בסיפור הוא יסביר לתלמידים שהסיפור הוא משל. 
הסיפור כתוב בחרוזים ולמורה יהיו שתי תמונות של כף יד )נספח 2( מודבקות למקלות ארטיק. בסיום כל שורה 

הוא יסמן לתלמידים בעזרת הכפות אם למחוא כף אחת או שתיים.  
אחרי שהסיפור מסתיים  המורה ידביק תמונה של מלך על הלוח )נספח 4(. 

המורה ישאל: מי המלך? ה'. המורה יסביר שזו זכות  להיבחר להיות המשרתים של הקב"ה כי רק יהודים יכולים 
להיות משרתים שלו. זכינו להיוולד יהודים. אז כשאנו אומרים 'מודה אני' על מה אנחנו  צריכים להגיד תודה לה'? 

על כך שאנו יהודים ובריאים ויכולים לשרת את ה'. 

מה ה' נותן לנו כדי שנוכל לשרת אותו? )תשובות צפויות: נפש אלוקית, בריאות, כח, עולם יפה, אבא ואמא 
שדואגים לנו, שכל, כישרונות...( איך משרתים את הקב"ה ?

סיום: על מה אני מודה?

כל תלמיד יקבל דף )נספח 5( עם הכותרת 'מודה אני' ויצייר מתחת לכותרת על מה הוא מודה לה' במיוחד כשהוא 
אומר את המילים הללו בכל בוקר. כדאי להדריך את התלמידים לצייר משהו אישי ומשהו שקשור לעולם כולו 

שעליו . 

אפשר לשתף במליאה לפי בחירה או להראות את ציורי התלמידים לכיתה.

לסיום, התלמידים יעתיקו למחברתם ויעטרו את הפתגם השבועי: ה' הטוב לך אנו מודים, יש כל כך הרבה דברים 
טובים!

מהלך שיעור
מודה אני
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אני בחברה - כוחות ויכולות
ב"ה

השליחות שלי בעולם – עבודת ה' 

שיעור מס' 9עבודת ה' –יהודי הודיה לה' 

נושא שיעור
מתבוננים ומודים

בשיעור הקודם  התבוננו בדברים שיש להודות עליהם בתחומים שונים. הכרת הטוב הוא 
מושג בסיסי ביהדות ובא לידי ביטוי בסיפורי התורה, בקיום המצוות. ואף בשם העם היהודי 

המבטא הודיה. בשיעור זה נעמיק בחשיבות הכרת הטוב, בתועלת שבה ובמעלתה.

התלמידים יבינו את חשיבות ההודיה לנותן ולמקבל. א. 
התלמידים יראו כיצד המושג של הכרת הטוב קשור לסיפורי התורה ולמצוות שהם  ב. 

מקיימים.
ג. התלמידים יעמדו על התוצאות החיוביות של הכרת הטוב והתוצאות השליליות הנובעות 

מכפיות טובה שהיא ההיפך ממנה.  

פתיחה                 האם אני מכיר טובה?             5 דק', מליאה.

פעילות 1                  הכרת הטוב בתורה ומצוות          15 דק', קבוצות ומליאה.

פעילות 2                 הכרת הטוב והשפעתה          15 דק', מליאה.

סיום                  למי ואני מכיר טובה וכיצד?          10 דק', מליאה.

1. חידות )נספח 2( 
2. סיפור על אדמו"ר הזקן ור' לוי יצחק מברדיצ'ב )נספח 3(

(  + נייר דבק 3. פאזלים )נספח 1 
4. חטיף או בלונים לחלוקה

חב"ד בינה – מתבוננים
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כיתה א'



אני בחברה - כוחות ויכולות
ב"ה

השליחות שלי בעולם – עבודת ה' 

שיעור מס' 9עבודת ה' –יהודי הודיה לה' 

מהלך השיעור
מתבוננים ומודים

פתיחה: האם אני מכיר טובה? 

המורה יקדים שבשל ההשתתפות הפעילה של הכיתה בשיעור הקודם הוא  החליט להביא להם הפתעה ויחלק 
לתלמידים סוכריות, חטיף או בלונים וכד'. 

אחר כך כל תלמיד ישאל את עצמו  האם הוא אמר תודה במשך השבוע  או לא. 

המורה יזכיר כי בשיעור הקודם דיברנו על כך שאנו מודים  לה' בכל בוקר בתפילה. 
בשיעור הזה נבין מדוע חשוב להכיר טובה.

פעילות 1: הכרת הטוב בתורה  ובמצוות

התודה היא ערך חשוב ביהדות ואם נשים לב האותיות של המילה 'יהודי' ו'הודיה' זהות. כי יהודי צריך להודות. 
היום נראה כיצד בא ערך ההודאה לידי ביטוי  בתורה ובקיום המצוות. 

המורה יחלק את הכיתה לקבוצות וכל קבוצה תקבל פאזל )נספח  1( להרכבה )כדאי להיעזר בסלוטייפ להרכבת 
הפאזל( . 

הקבוצות ירכיבו את הפאזלים והמורה יחוד חידות לכיתה)נספח 2(.  
הקבוצה שבידה התמונה המתאימה לחידה תציג אותה לפני הכיתה ונציג מטעמה ידביק אותה על הלוח. חברי 

הקבוצה יסבירו לכיתה מה לומדים מהתמונה על הכרת הטוב. 

סיכום ביניים: ראינו כמה הכרת הטוב חשובה  אפילו בדברים  קטנים ושוליים. 
התורה מייחסת ערך רב להכרת הטוב וערך זה בא לידי ביטוי במצוות שאנו מקיימים.

התלמידים יעתיקו למחברתם את הפתגם השבועי ויעטרו אותו.

הפתגם השבועי:
חשוב מאד להכיר טובה

נלמד על כך מהתורה!

חב"ד בינה – מתבוננים
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אני בחברה - כוחות ויכולות
ב"ה

השליחות שלי בעולם – עבודת ה' 

שיעור מס' 9עבודת ה' –יהודי הודיה לה' 

פעילות  2:סיפור-   הכרת הטוב והשפעתה

המורה יספר סיפור  העוסק בהשפעתה של הכרת הטוב )נספח 3( ויבחר תלמידים שיציגו אותו. 
)מומלץ לקרוא את הסיפור לפני השיעור ולפשט אותו לתלמידים(. בסיומו יתעורר דיון.

 שאלות לדיון:
•   כיצד פעל חוסר הכרת הטוב של היהודי על העשיר? 

•   כיצד פעלה הכרת הטוב של הצדיקים על היהודי? 
•   מה מרגיש מי שמכירים לו טובה? )שמחה, רצון לתת יותר, תחושה נעימה...( 

•   מה מרוויח מי שמכיר טובה? )שמחה, הרגל חיובי  להודות, עין טובה על המציאות...(
•   אילו הייתם יכולים להגיד משהו ליהודי שזרק לעשיר את המטבע מה הייתם אומרים לו? 

המורה יבקש מהתלמידים לספר על מקרים שבהם אמרו להם תודה או שלא אמרו להם תודה וכיצד הם הרגישו 
בעקבות כך.

סיום: למי אני מכיר טובה וכיצד? 

המורה יצייר על פתקים  מעגלי תודה שונים: במשפחה, בבית ספר ובין החברים, יכניס אותם לקופסה ויזמין ילדים 
בזה אחר זה. 

כל ילד ישלוף 'מעגל תודה' אקראי  וידגים למי אפשר להכיר  תודה במעגל זה, כיצד אפשר להכיר לו תודה ואיך 
זה ישפיע עליו.  

מהלך שיעור
מתבוננים ומודים

חב"ד בינה – מתבוננים
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אני בחברה - כוחות ויכולות
ב"ה

השליחות שלי בעולם – עבודת ה' 

שיעור מס' 10עבודת ה' –יהודי הודיה לה' 

נושא שיעור
מבט של הכרת הטוב

בשיעורים הקודמים למדנו על הכרת הטוב כפי שהיא מתבטאת בתפילה )מודה אני(, 
בסיפורי התורה )היאור והאדמה במכות מצרים( ובקיום המצוות )חג החנוכה, כיבוד הורים 
וכו'(.דיברנו גם על הכרת הטוב בחיינו האישיים. בשיעור זה ניישם את הכרת הטוב כערך 

בחיי היום יום של התלמיד.

התלמידים ילמדו על מה להכיר טובה ויודו למי שסביבם. א. 
התלמידים יתאמנו בהכרת הטוב. ב. 

ג.  התלמידים יכירו דרכים  שונות להכיר טובה  במעגלים החברתיים השונים.

פתיחה               כיצד מוצאים למי להודות?            10 דק', מליאה.

פעילות 1                משנים נקודת מבט                       15 דק', מליאה.

פעילות 2               משקפי הקסם                                   15 דק', מליאה.

סיום                מעגלי הכרת הטוב                        10 דק', יחידני ומליאה.

1.  מכתב מהרשת ללמפי שיישלח במעטפה רשמית )נספח 1( 
    שעליה ייכתב: לכבוד למפי הנחמד והמאיר ומהצד של השולח ייכתב: 

    מאת "רשת אהלי יוסף יצחק"- נרות להאיר  

2.  רשימת המקרים )נספח 3( 

( + מדבקות וחומרים לקישוט   3.  משקפי הקסם של למפי )נספח 2 
    כדור למשחק הסיום )לא חובה(.

חב"ד דעת – מתחברים
49

כיתה א'



אני בחברה - כוחות ויכולות
ב"ה

השליחות שלי בעולם – עבודת ה' 

שיעור מס' 8 חב"ד חכמה – פותחים  עבודת ה' –יהודי הודיה לה' 

מהלך השיעור
מבט של הכרת הטוב

פתיחה: כיצד מוצאים למי להודות?

המורה יספר לתלמידים שאחרי השיעור הקודם הנהלת הרשת  קיבלה מכתב מלמפי, ובו הוא כותב  שיש לו בעיה 
כלשהי. הם ענו לו בחזרה  ושלחו אלינו את כל המכתבים כדי שנעזור ללמפי במצוקתו. 

המורה יקריא את המכתב של למפי )נספח 1( ואת תשובת ה"רשת" למכתבו  ולאחר מכן יוציא מהמעטפה את 
משקפי הקסם )נספח 2(

התלמידים יגיעו למסקנה שהמשקפיים מסייעים לראות  טוב יותר למי לומר תודה.

פעילות 1: משנים נקודת מבט

המורה יתלה תמונה של למפי על הלוח,  וישאל אותו: למפי, מה אתה רואה?
למפי )בדיבוב המורה(: אני רואה  ילדים חמודים, מורה, כסאות, שולחנות....

המורה ידביק ללמפי משקפיים ושואל אותו: ומה אתה רואה עכשיו עם המשקפיים?

למפי: וואו! אני רואה, ילדים שמקשיבים יפה, תודה על ההקשבה ילדים חמודים.
ואני רואה... מורה שהכין עליי שיעור מעניין. תודה שהכנסת אותי לשיעור.

ואני רואה... כיתה מסודרת. תודה תלמידים יקרים שאתם שומרים על הסדר. וואו! המשקפיים האלה מראים לי מי 
עבד קשה ולמי צריך להודות מכל הלב. אלו באמת משקפי קסם!

המורה יפנה לתלמידים: רוצים להכין גם כן משקפי קסם כמו של למפי?

שיעור מס' 10 חב"ד דעת – מתחברים
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אני בחברה - כוחות ויכולות
ב"ה

השליחות שלי בעולם – עבודת ה' 

שיעור מס' 8 חב"ד חכמה – פותחים  עבודת ה' –יהודי הודיה לה' 

פעילות 2: משקפי הקסם

כל תלמיד יקבל "משקפי קסם" ויצבע אותם )נספח 2(. 

המורה ידגים סיטואציות )נספח 3( ובכל פעם יזמין תלמיד שיתאר מה הוא רואה עם המשקפיים ומה הוא רואה 
בלעדיהם.

המורה יסכם: חשוב להתבונן  סביב ולראות שיש לנו דברים רבים להודות עליהם.

סיום: מעגלי הכרת הטוב

המורה ישאל את התלמידים: איך עושים את זה?  איך נכיר טובה חוץ מלומר תודה? האם היה לכם פעם מישהו 
שרציתם להודות לו? איך עשיתם את זה? לתת לתלמידים לשתף לפי בחירתם. 

לחילופין, אפשר להושיב את התלמידים במעגל, להעביר ביניהם כדור עם וברגע שהמורה מוחא כף התלמיד 
שהכדור הגיע אליו יספר למי הוא הכיר טובה וכיצד או  כיצד הכירו לו טובה על מעשה טוב שעשה.

התלמידים יעתיקו את הפתגם למחברת 'נרות להאיר' ויעטרו אותו.

הפתגם השבועי:
נביט נכון על העולם 

ונכיר תודה לכולם!

מהלך שיעור
מבט של הכרת הטוב

שיעור מס' 10 חב"ד דעת – מתחברים
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אני בחברה - כוחות ויכולות
ב"ה

נושא 2: השליחות שלי בעולם

בהמשך לעבודת ה' המתבססת על הכרת הטוב נלמד על הבחירה בין 
היצר הטוב ליצר הרע שהוא ביטוי נוסף בעבודת ה'. 

האדם הוא הנברא היחיד שיכול לבחור. הבחירה החופשית שלו 
נעה בין שני יצרים שקיימים בו: : יצר הטוב - המייצג את השאיפה 

למלא את רצון הבורא ולהתקשר אליו;  ויצר הרע הדוחף את האדם 
לסיפוק תאוות גופו ותענוגותיו ולא מעבר לכך. כאשר היהודי נפגש 
בקונפליקט בין יצריו עליו ליישם את הכלל "מוח שליט על הלב" - 
להגביר את הכוח השכלי על הכוח הרגשי שבו. ולהעדיף את היצר 
הטוב על היצר הרע. בפעולות אלו האדם מגשים את ייעודו בעולם 
והוא חש סיפוק ואושר אמתיים וגדולים לאין ערוך מסיפוק תאוותיו.

במהלך לימוד הנושא התלמידים יתרגלו לבחור בטוב ולשמוע ליצר 
הטוב בכל התחומים בחיים: בנושא המידות, ביחסים בין חברים ובין 

בני המשפחה וגם בתחום הרוחני של קיום תורה ומצוות. הבחירה של 
היהודי מלווה אותו בכל תחום בחייו ולא נשארת רק בתחום הרוחני - 

בבית הכנסת או בבית המדרש.

השליחות שלי בעולם / מחוייבות ובחירה
המיקוד לכיתה א’: היצר הטוב והיצר הרע  

1

עבודת ה' )3 שיעורים( א. 

מחויבות ובחירה )3 שיעורים( ב. 

   פריסה לכיתות א’-ו’

   טבלת נושאי השיעורים ומטרות

   מערכים:

שיעור 11:  מקשיבים לקולות

שיעור 12:  בחירה טובה

שיעור 13:  בוחרים כל היום!
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אני בחברה - כוחות ויכולות
ב"ה

תה
הכי

תה א’
כי

תה ב’
כי

תה ג’
כי

תה ד’
כי

תה ה’
כי

תה ו’
כי

מיקוד 
ה

תי
שנ

ה

היצר הטוב והיצר הרע
צבאות ה’

מצווה גוררת מצווה
יחיד מול חברה 

בבחירה בין הטוב לבין 
הרע

איך הופכים ניסיון לנס 
)צמיחה(?

ש 
התמודדות בבחירה – נפ
ש בהמית

אלוקית מול נפ

פירוט 

שני 
באדם קיימים 

יצרים: היצר הטוב 
והיצר הרע. על האדם 

שמוע בקול 
לבחור ל

היצר הטוב, המנחה 
אותו לנהוג לפי הטוב 

האמיתי המתבטא 
בתורה.

הבחירה בין טוב לבין רע 
שדה 

שולה ללחימה ב
מ

קרב. התלמידים הם 
חיילים. המפקד העליון 
– הקב"ה, והפקודות הן 

המצוות. זהו צבא עולמי, 
שיים 

שגים אי
שמביא להי

ולאומיים עד ליעד הנכסף 
– הגאולה.

הבחירה בטוב מגבירה 
שבאדם, 

את האור 
ומעניקה לו כוח 

שיך לבחור בטוב. 
להמ

יהודי צריך לפעול על 
פי עקרונות התורה, 

גם אם הם אינם 
עולים בקנה אחד עם 
הלכי הרוח בסביבתו. 

עליו ללכת בדרכו 
שון – 

של העברי הרא
אברהם אבינו.

שתדל 
על היהודי לה

לא להגיע לידי ניסיון 
שר 

ש לנפילה. כא
ש

מח
בכל זאת נתקלים 

שזהו 
ש לדעת 

בניסיון, י
שר לצמוח 

שאפ
כלי, 

ש לעמוד 
באמצעותו. י

בניסיון בתוקף מתוך 
שהרי 

שות פנימית, 
נחי

שות טוב 
יהודי רוצה לע

שות 
וליהודי מתאים לע

רק טוב. 

שות: 
שתי נפ

ביהודי קיימות 
האלוקית והבהמית. הרצון 

שלו הוא רצון 
הפנימי האמתי 

של 
ש האלוקית. קולה 

הנפ
שכל 

שמע ב
ש האלוקית נ

הנפ
ובהיגיון. לעומתה מתבטאת 
ש הבהמית בעיקר בלב 

הנפ
שק הרגעי. הבחירה בטוב  

ובח
ממצה את היכולת הטמונה 
בכל אחד, וגורמת לסיפוק 

שר תמידי. 
ולאו

ם 
היבטי

ם- 
תיי

חבר
ם

סידיי
ח

מתן כלים לזיהוי 
שונים 

הקולות ה
והגברת ההנעה לבחור 

בטוב.

 הקניית תכסיסי קרב 
במלחמת החיים: לא 

להראות עייפות, לדבוק 
במטרה, לא לתת דריסת 

רגל לאויב, להילחם 
מלחמת תנופה נגד 

הרע כבר בתחילת היום 
באמירת 'מודה אני' 

והתגברות כארי לעבודת 
ה'.

שייה חיובית 
אימון בע

עקבית מקל על 
הבחירה בטוב.

של הבחירה 
תוצאותיה 

שורים: 
בטוב במי

שי, הרוחני והחברתי 
האי

שך 
מעודדות את המ

קיומה.

פיתוח החלטיות 
יהודית, עמידה על 
עקרונות מול סחף 

חברתי.

שיטות פעולה לעמידה 
בניסיונות.

שליטה 
שיטות פעולה ל

מתן 
שליטה 

עצמית.פיתוח 
עצמית בעבודה על המידות, 

בהתנהגות כלפי החברה 
שפחה וכן בתחום 

ובתוך המ
הרוחני.

השליחות שלי בעולם / מחויבות ובחירה - פריסה לכיתות א’-ו’ 
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אני בחברה - כוחות ויכולות
ב"ה

טבלת נושאי השיעורים ומטרות 

מטרותהסוגה בחב"דהשיעור

שיעור 11

מקשיבים לקולות

1. התלמידים יגדירו מהו יצר טוב ומהו יצר רע.חכמה – פותחים 

2. התלמידים יזהו את קולותיהם של היצר הטוב והיצר הרע בתוכם ויבכרו את היצר   

   הטוב על פני היצר הרע.

שיעור 12

בחירה טובה

1. התלמידים יבינו את הכלל:  'מוח שליט על הלב'.בינה – מתבוננים

2. התלמידים יפרטו את המעלות שבהשלטת המוח על הלב.

3. התלמידים יזהו את ההבדלים בין סיפוק מהתגברות על היצר לבין סיפוק ממילוי 
   תאווה גשמית. 

שיעור 13

בוחרים כל היום!

דעת – מתחברים 
ומיישמים 

1. התלמידים יבינו כי הבחירה בין הטוב והרע מלווה אותם בכל תחומי חייהם.

2. התלמידים יתנסו בבחירת הטוב בתחומים שונים בחייהם.

3. התלמידים יתרגלו את הסיסמה  'מוח שליט על הלב'.

השליחות שלי בעולם – מחויבות ובחירה – היצר הטוב והיצר הרע 

התייחסות למעגל השנה ותאריכים חסידיים:  כ"ד טבת
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אני בחברה - כוחות ויכולות
ב"ה

השליחות שלי בעולם – מחוייבות ובחירה 

שיעור מס' 11 חב"ד חכמה – פותחים  מחויבות ובחירה - היצר הטוב והיצר הרע 

נושא שיעור
שני קולות

השיעורים הקודמים עסקו בעבודת ה' בדגש על ההודיה לה'. בשיעורים הבאים נראה כי 
קיום השליחות בעולם נגזר ממחויבות ומבחירה. האדם הוא הנברא היחיד שיש לו בחירה 
חופשית המתבטאת בשני  יצרים שקיימים אצלו: יצר הטוב - היצר המייצג את השאיפה 

להתקשר לבורא על ידי מילוי רצונו. מקורו בשכל והוא מאפשר ניתוח ובחינה של כל מצב 
באובייקטיביות - מה נכון ורצוי לעשות. לעומתו קיים היצר הרע הדוחף את האדם לסיפוק 
נוחות גופו ותענוגותיו ולא מעבר לכך. מקורו בלב והוא גורר את האדם באופן סובייקטיבי 

ורגשני אחרי נטיות ליבו.
כאשר היהודי נפגש בקונפליקט בין יצריו עליו להגביר את הכוח השכלי שבו על זה הרגשי, 

את היצר הטוב על היצר הרע ולבחור בטוב.

א.  התלמידים יגדירו מהו יצר טוב ומהו יצר רע.
התלמידים יזהו את קולותיהם של היצר הטוב והיצר הרע בתוכם ויבכרו את היצר הטוב  ב. 

על פני היצר הרע.

פתיחה               יום של חנה'לה                        5 דק', מליאה.

פעילות 1                חנה'לה טובה או רעה?                       15 דק', מליאה ויחידני.

פעילות 2               כדאי לי ובא לי                                  10 דק', מליאה ויחידני.

פעילות 3               מי אני ומה שמי?                               10 דק', קבוצות ומליאה.

סיום                תנו לשכל להוביל!                          5 דק', מליאה.

סיפור "סדר היום של חנהלה" )נספח 1(   .1
משפטי יצרים )נספח 3(   .2
) דף עבודה )נספח 2   .3

מטפחת לקשירת העיניים.  .4
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אני בחברה - כוחות ויכולות
ב"ה

השליחות שלי בעולם – מחוייבות ובחירה 

שיעור מס' 11 חב"ד חכמה – פותחים  מחויבות ובחירה - היצר הטוב והיצר הרע 

מהלך השיעור
שני קולות

פתיחה: יום של חנה'לה

המורה יפתח את השיעור בסיפור המתאר יום שגרתי בחייה של חנהלה הכולל מעשים טובים ופחות טובים. 
)נספח 1(

פעילות 1: חנה'לה טובה או רעה? 

שלב א':
המורה יפנה את השאלה לתלמידים: מה אתם אומרים? חנה'לה ילדה טובה או רעה? כדי לחדד את השאלה המורה 
יציג עמדה הפוכה מול הדעות שהתלמידים יעלו. כשתלמיד יגיד שהיא רעה - המורה ימנה  את כל הדברים הטובים 

שהיא עשתה ולהיפך. 

חלק מהתלמידים יגידו שהיא גם טובה וגם רעה,  לפעמים כך ולפעמים כך וכו'.  המורה יכוון את התלמידים 
בשאלות: מדוע ההתנהגות של חנהל'ה משתנה - לפעמים כך ולפעמים כך? 

)התלמידים יגיעו לבסוף למסקנה שלפעמים חנהל'ה מקשיבה ליצר הטוב ולפעמים – ליצר הרע(. 

המורה ימשיך לשאול: אם יש יצר הטוב ויצר הרע אז מיהם?
הנה למפי. הוא יעזור לנו להבין מי הם היצר הטוב והיצר הרע. בואו נקשיב לחידות שלו.

למפי )המורה( מקריא לתלמידים משפטים ועל התלמידים לזהות מי אומר אותם – היצר הטוב או היצר הרע. 

להלן המשפטים: 
-   "מה שמעניין אותי זה רק אני בעצמי. לא החברים ולא האחרים. אני רוצה לעשות רק מה שבא לי ושונא את  

      המילים  צריך וכדאי!"

-    " חשוב לי מאוד לעשות מעשים טובים ומועילים. אני הכי אוהב שכולם שמחים ושטוב להם. תמיד אני שואל 
      את עצמי: מה כדאי לעשות עכשיו?"

לאחר שזיהו מיהו יצר הטוב ומיהו יצר הרע התלמידים ינסו לאפיין כל יצר. 

סיכום ביניים:
ליצר הרע לא אכפת מה צריך לעשות או מה כדאי לבצע. הוא רוצה שהאדם יעשה מה שבא לו בלי להתחשב באף 

אחד. לעומתו היצר הטוב מעוניין שהאדם יעשה רק מה שנכון וטוב לו ולאחרים. הוא תמיד שואל את עצמו: "מה 
כדאי לעשות עכשיו?"

שלב ב':
המורה יחלק לתלמידים את דף העבודה )נספח 2( והתלמידים יגזרו  את התמונות של המעשים שעשתה חנהל'ה. 

את המעשים הטובים הם ידביקו בצד המואר ואת המעשים הרעים -  בצד החשוך.
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אני בחברה - כוחות ויכולות
ב"ה

השליחות שלי בעולם – מחוייבות ובחירה 

שיעור מס' 11 חב"ד חכמה – פותחים  מחויבות ובחירה - היצר הטוב והיצר הרע 

פעילות 2 : כדאי לי ובא לי

שלב א':
המורה יזמין את התלמידים לשחק במשחק:  בכל פעם הוא יקריא משפט ויבקש מאחד התלמידים לגלות מי אמר 

אותו - יצר הטוב או יצר הרע.  )נספח 3(

לאחר המשחק המורה ייתן לתלמידים לחשוב איזו מילה משותפת לכל המשפטים של היצר הטוב? 
) 'כדאי'- כי היצר הטוב מושך אותנו לדברים שכדאי לעשות(. ואלו מילים משותפות למשפטים של היצר הרע? 

)'בא לי', כי היצר הרע מושך אותנו לעשות מה שמתחשק בלי לחשוב הרבה(.

הערה: כדאי להקריא את המשפטים לפי הסדר כי דרגת הקושי שלהם עולה. 
בתחילה המשפטים ברורים אחר כך הם קצת יותר מורכבים. 

במקומות שבהם התלמיד מתלבט או מתבלבל כדאי לפתוח את זה לדיון כיתתי ולראות מה החברים חושבים. 

לדוגמא: ללכת להתוועדות זה טוב או לא טוב? אז איך אנחנו יודעים שהמשפט 'בא לי ללכת להתוועדות' הוא של 
היצר הרע? כי הילד חושב רק על עצמו. 

שלב ב':
התלמידים יעתיקו למחברתם ויעטרו את 

הפתגם השבועי:
"בא לי"-היצר הרע אומר ומשכנע,
"כדאי"- היצר הטוב אומר - ויודע!

מהלך שיעור
שני קולות
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כיתה א'



אני בחברה - כוחות ויכולות
ב"ה

השליחות שלי בעולם – מחוייבות ובחירה 

שיעור מס' 11 חב"ד חכמה – פותחים  מחויבות ובחירה - היצר הטוב והיצר הרע 

פעילות 3: מי אני ומה שמי? 

המורה ישחק עם התלמידים את המשחק 'מי אני ומה שמי' בצורה מעט שונה: לתלמיד אחד קושרים את העיניים 
וחברו יאמר לו משפט של היצר הטוב או של היצר הרע וישאל אותו: "מי אני ומה שמי?" והילד עם העיניים 

המכוסות יצטרך לאמר 'יצר הטוב' או 'יצר הרע'. 

את הפעם הראשונה יציג המורה. הוא יטפח על גבו של אחד הילדים וישאל: בא לי לאכול את הלחם בלי ליטול 
ידיים. מי אני ומה שמי? והילד יצטרך לענות: היצר הרע. 

לאחר מכן המורה יבחר תלמידים שיכסו להם את העיניים ותלמידים שישאלו אותם שאלות.

סיום : תנו לשכל להוביל! 

המורה יסכם את השיעור: מה ההבדל בין היצר הטוב ליצר הרע? כשהיצר הטוב שולט אנחנו משתמשים בשכל. 
)המורה יצביע על הראש, התנועה חשובה כהכנה לשיעור הבא(. 

אנחנו חושבים מה כדאי לעשות. כשהיצר הרע שולט אנחנו איננו חושבים אלא בודקים מה בא לנו, מה אנחנו 
רוצים. המורה מצביע על הלב.

איפה נמצא היצר הטוב? בראש איפה נמצא היצר הרע? בלב. 

מהלך שיעור
שני קולות
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אני בחברה - כוחות ויכולות
ב"ה

השליחות שלי בעולם – מחוייבות ובחירה 

שיעור מס' 12מחויבות ובחירה - היצר הטוב והיצר הרע 

נושא שיעור
בחירה טובה

בשיעור שעבר הכירו התלמידים את היצר הטוב ואת היצר הרע, ולמדו לזהות אותם. היצר הטוב 
מקורו במוח והוא מורה לנו לעשות מה שכדאי וטוב. היצר הרע מקורו בלב והוא מפתה אותנו 

לעשות מה שבא לנו וללכת  אחר תאוות לבנו  ללא שיקול שכלי.
בחסידות מוכר הכלל "מוח שליט על הלב". על האדם כבחיר הבריאה, היחיד שניחן ביכולת 

שכלית, להשליט את מוחו על לבו, ולהעדיף את השכל על התאווה ועל רצונות הלב הקיימים גם 
אצל הבהמה. כאשר השכל שולט על הלב מתבטאת מעלת האדם כיצור תבוני. האדם מגשים 

את ייעודו כשהוא מצליח להתגבר על יצרו ועבודה זו גורמת לו סיפוק ואושר אמתיים וגדולים לאין 
ערוך מסיפוק תאוותיו. 

התלמידים יבינו את הכלל 'מוח שליט על הלב'. א. 
התלמידים יפרטו את המעלות שבהשלטת המוח על הלב. ב. 

ג.  התלמידים יזהו את ההבדלים בין סיפוק מהתגברות על היצר לבין סיפוק ממילוי תאווה 
גשמית. 

פתיחה        מי גר אצלי?             10 דקות, מליאה ויחידני

10 דקות, מליאה פעילות 1                  מי שולט?   

15 דקות, קבוצות + מליאה פעילות 2                  היכן הכתר?   

פעילות 3                  מה כדאי?              5 דקות, מליאה

5 דקות, מליאה ויחידני סיום       סיסמת הבוחרים   

אירועים )נספח 3(   .1

 ) 2.  תמונות ילדים וכתר )נספח 2 

) תמונות לפעילות 2 )נספח 4   .3

 ) דף הפעלה )נספח 1   .4

חב"ד בינה – מתבוננים
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כיתה א'



אני בחברה - כוחות ויכולות
ב"ה

השליחות שלי בעולם – מחוייבות ובחירה 

שיעור מס' 11 מחויבות ובחירה - היצר הטוב והיצר הרע 

מהלך שיעור
בחירה טובה

פתיחה: מי גר אצלי? 

המורה יפתח בכמה שאלות לריענון הזכרון של התלמידים: בשבוע שעבר הכרנו שניים שכל הזמן מדברים בתוכנו 
ואינם חברים טובים. מישהו זוכר מיהם?  )היצר הטוב והיצר הרע(. היכן נמצא היצר הרע? )בלב( והיצר הטוב? 

)במוח(. מה רוצה היצר הטוב? מה רוצה היצר הרע? באלו מילים משתמש  היצר הרע? )בא לי(. באיזו מילה 
משתמש היצר הטוב? )כדאי(.

כל תלמיד יקבל דף הפעלה עם תמונה של ילד )נספח 1(.  בתחתית הדף מצוירים כוכב )יצר הטוב שמאיר(  וענן 
)יצר הרע שמסתיר את האור(. .

כל תלמיד  יגזור את הענן )היצר הרע( ואת הכוכב )היצר הטוב( וידביק אותם במקום המתאים על גוף הילד
)מוח או לב(.  

פעילות 1: מי השולט? 

המורה יפתח: היצר טוב נמצא בראש )המורה יצביע על מצחו( ויצר רע מקומו בלב. )המורה יצביע על לבו( . עכשיו 
נספר על שני ילדים.

המורה ידביק תמונה של הילד )נספח 2( על הלוח ויסביר:  אצל הילד הזה הראש למעלה. הוא תמיד משתדל לתת 
לשכל שלו להחליט מה לעשות. בכל פעם שהלב רוצה משהו ואומר 'בא לי' השכל שואל 'מה כדאי'?

לאחר מכן יתלה המורה תמונה שבה רואים ילד שעל צווארו יש לב במקום ראש וישאל:  מה קרה לילד הזה? אצלו 
הלב שולט. הוא כל הזמן נותן ללב שלו להחליט.

איך ה' ברא אותנו? כשהלב מעל הראש או כשהראש מעל הלב? המוח הוא המלך והוא צריך לשלוט  על הלב. 
המורה ייקח את הכתר בידו )נספח 2( וישאל: כשילד מקשיב תמיד למוח שלו את מי הוא בוחר למלך? את המוח. 

)המורה יניח את הכתר על הראש של הילד הרגיל(. אבל כשילד מקשיב רק למה שהלב שלו רוצה את מי הוא בוחר 
למלך? את הלב. )המורה יניח את הכתר על הילד שראשו בצורת לב(.

המורה ישאל: את מי הייתם ממליכים למלך? מישהו שחושב רק על עצמו ועל מה שטוב רק לו, או מישהו שחושב 
גם על אחרים ועושה רק מה שכדאי לעשות? אתם צודקים. גם אני מעדיף את מי שחושב מה כדאי לעשות ולא 

עושה רק מה שבא לו .

שיעור מס' 12 חב"ד בינה – מתבוננים
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כיתה א'



אני בחברה - כוחות ויכולות
ב"ה

השליחות שלי בעולם – מחוייבות ובחירה 

מחויבות ובחירה - היצר הטוב והיצר הרע 

פעילות 2: היכן הכתר? 

המורה יחלק את הכיתה לשש קבוצות וייתן לכל קבוצה תמונה אחת מן התמונות שבנספח 4. 
הוא יקריא תיאורי מצבים )נספח 3( והקבוצה  שתמונתה מתאימה לסיפור תראה אותה לכיתה, ונציג שלה יקבל 

מהמורה את הכתר ויניח אותו במקום שמתאים לסיפור - על הראש או על הלב של הילד. 
לאחר מכן יצמיד הנציג את התמונה ליד הילד המתאים )הילד עם הראש או הילד עם הלב במקום הראש(. 

בסך הכל צריכות להיות שש תמונות. שלוש לילד הרגיל ושלוש לילד בעל ראש הלב.

סיום: סיסמת הבוחרים 

המורה ילמד את התלמידים תנועה נחמדה שתעזור להם להשליט תמיד את המוח על הלב: המוח נמצא בראש 
לכן כשנגיד את המילה 'מוח' נצביע על המצח. כשנגיד את המילה 'שליט' נעשה מיד ימין שלנו אגרוף חזק שייתן 
ליצר הטוב כוח לנצח את היצר הרע, ואז נאמר את המילים "על הלב" והתלמידים יצביעו עליו. המורה יתרגל את 

התנועות עם התלמידים כמה פעמים:
מוח )כולם מצביעים על המצח(

שליט )מאגרפים את היד(
על הלב )מצביעים על הלב(    .

המורה יסכם: אם אדון יצר הרע יבוא אליכם ויתחיל להגיד לכם "בא לי..." תעשו את התנועה הזו לעצמכם ותלחשו 
'מוח שליט על הלב' וכך תזכרו תמיד למי כדאי להקשיב...

לסיום התלמידים יעתיקו את הפתגם השבועי למחברת ויעטרו אותו. 

הפתגם השבועי:
מח שליט על הלב!

כך ה' אוהב!!!

פעילות 3: מה כדאי? 

לאחר סיום המשחק המורה יסכם: מה הרוויח הילד שהמליך את הלב? המורה יעבור  על התמונות התלויות ליד 
תמונת הילד ויאמר: הוא הרוויח ארטיק. כמה זמן נשאר לנו טעם של ארטיק? כמה זה שווה? 

הוא הרוויח ציור בגואש. כמה זמן נהנים מציור בגואש? מי זוכר מה הוא צייר לפני שבוע? הוא הרוויח משחק 
בכדור. כמה זמן אחרי המשחק עוד זוכרים אותו??

נראה מה הרוויח הילד שהמליך את המוח. הוא הרוויח חבר אוהב ושמח. כמה זה שווה? כמה זמן זה נשאר? הוא 
הרוויח אמא שמחה, כמה זה שווה? הוא הרוויח מצוה של לימוד תורה כמה זמן זה נשאר? לכל החיים עד שיבוא 

המשיח!
אז מה כדאי? להתאפק קצת ולהמליך את המוח או להקשיב מיד ללב?

מהלך שיעור
בחירה טובה

שיעור מס' 12 חב"ד בינה – מתבוננים
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אני בחברה - כוחות ויכולות
ב"ה

השליחות שלי בעולם – מחוייבות ובחירה 

שיעור מס' 11 שיעור מס' 13מחויבות ובחירה - היצר הטוב והיצר הרע 

נושא שיעור
בוחרים כל היום!

בשיעור שעבר למדנו את המושג 'מוח שליט על הלב'. הגדרנו את מקומם של היצר הטוב והיצר 
הרע בגוף הסברנו מה הם רוצים ובדקנו מה קורה אם מחליטים לשמוע ליצר הטוב או ליצר הרע. 

בשיעור זה יתרגלו התלמידים לבחור בטוב ולשמוע בקול היצר הטוב בכל התחומים בחיים: בנושא 
המידות, ביחסים בין חברים ובין בני המשפחה וגם בתחום הרוחני של קיום תורה ומצוות. הבחירה 

של היהודי מלווה אותו בכל תחום בחייו ולא נשארת רק בתחום הרוחני - בבית הכנסת או בבית 
המדרש.

התלמידים יבינו כי הבחירה בין הטוב והרע מלווה אותם בכל תחומי חייהם. א. 
התלמידים יתנסו בבחירת הטוב בתחומים שונים בחייהם. ב. 

התלמידים יתרגלו את הסיסמה  'מוח שליט על הלב'. ג. 

פתיחה        מתי בוחרים?               5 דקות, מליאה

35 דקות, קבוצות פעילות מרכזית      כל החיים!    

סיום       ניצחנו בבחירות!     5 דקות, מליאה ויחידני

( + עפרונות לתחנה מס' 1: דף הבית )נספח 1   .1

( + עפרונות לתחנה מס' 2: דף המכולת )נספח 2   .2

( + מדבקות ורודות לתחנה מס' 3: דף הגינה הציבורית )נספח 3   .3

( + צבעים צהובים לתחנה מס 4: דף בבית הכנסת )נספח 4   .4

חב"ד דעת – מתחברים
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אני בחברה - כוחות ויכולות
ב"ה

השליחות שלי בעולם – מחוייבות ובחירה 

שיעור מס' 11 חב"ד חכמה – פותחים  מחויבות ובחירה - היצר הטוב והיצר הרע 

מהלך שיעור
בוחרים כל היום!

פתיחה: מתי בוחרים? 

המורה יפתח את השיעור בתזכורת: מי זוכר את הסיסמה שלנו עם התנועות?  אם צריך הוא ידגים שוב: מוח – 
מצביעים על המצח, שליט – מאגרפים את היד, על הלב – מצביעים על הלב. 

המורה ישאל: מי מדבר מהלב ואומר כל הזמן 'בא לי?' מי מדבר מהראש ואומר 'כדאי'? למי אנחנו מעדיפים 
להקשיב? איפה שמים כתר- על הלב או על הראש?

עכשיו ישאל המורה שאלה שטרם נלמדה: מתי אנחנו בוחרים? 
אם התלמידים יתבלבלו המורה ימקד את השאלה:  בוחרים בין טוב לרע בבוקר, בערב, לפני שהולכים לישון... 

המורה ינסה לשמוע מהתלמידים תשובות נוספות ועל כל תשובה של ילד המכילה תיאור זמן הוא יענה: נכון, אבל 
לא רק. הרעיון הוא להגיע לתשובה 'כל הזמן'. אם הילדים לא מצליחים להגיע לתשובה לבד המורה יגלה: כל הזמן. 

ויסביר: אנחנו כל הזמן בוחרים בין טוב לרע: גם בבוקר וגם כשהולכים לישון, גם בשבת וגם ביום חול, גם בבית 
הכנסת וגם בגינת המשחקים.

 

פעילות מרכזית: כל החיים!

המורה  יחלק את הכיתה לארבע קבוצות שכל אחת תעבוד בתחנה משלה  באופן עצמאי  8–9 דקות ולאחר מכן 
תעבור לתחנה הבאה כך שבסופה של הפעילות כל קבוצה עברה בכל התחנות. המורה יסתובב בין הקבוצות, ויגיד 

להן היכן מתרחשת הפעילות )בבית, בבית הכנסת...(, יסביר  מה לעשות ויראה שהילדים מסתדרים.

תחנה א: בבית )יחסים במשפחה(
הילדים יקבלו את דף הבית, )נספח מספר 1( והמורה יסביר: יש כאן תמונה של בית עם  חדרים רבים. בכל חדר 

רואים ילד עושה משהו. עליכם לצייר כתר רק לילד שבחר בטוב. אם אתם לא בטוחים התייעצו עם חבריכם.

תחנה ב: במכולת )מידות(
הילדים יקבלו את דף המכולת )נספח מספר 2( והמורה יסביר: לפניכם תמונה של חנות מכולת. יש הרבה דברים 
טובים שאפשר לעשות במכולת. למטה, בריבועים הקטנים יש לכם רמזים. אתם צריכים לחשוב יחד אלו דברים 

טובים אפשר לעשות במכולת. על כל רעיון שחשבתם ציירו פרח קטן מעל הדף.

תחנה ג: הגינה הציבורית )יחסים בחברה(
התלמידים יקבלו את דף הגינה ומדבקות ורודות )נספח מספר 3( והמורה יסביר: לפניכם תמונה של גינת שעשועים 

ובה ילדים. עליכם להדביק מדבקה ורודה ליד כל ילד שבוחר בטוב.

תחנה ד: בבית הכנסת. )בתחום הרוחני(
התלמידים יקבלו את תמונת הילדים המתפללים )נספח מס 4( והמורה יסביר: הנה שורה של ילדים מתפללים. חלק 

מהילדים בוחרים להתפלל בכוונה ומתוך הסידור וחלקם בוחרים להתעסק בדברים אחרים. עליכם לצבוע  בצהוב 
רק ילדים שמתפללים כראוי. 

שיעור מס' 13 חב"ד דעת – מתחברים
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השליחות שלי בעולם – מחוייבות ובחירה 

שיעור מס' 11 חב"ד חכמה – פותחים  מחויבות ובחירה - היצר הטוב והיצר הרע 

סיום: ניצחנו בבחירות! 

התלמידים יחזרו למקומותיהם והמורה יבדוק את תשובותיהם במהירות בלי להיכנס לדיונים.   

כדאי לתת לילדים לענות יחד על השאלות או לתת לכל קבוצה לענות על שאלה אחת.
בבית: מי זכה בכתר? 

בגינה: מי קיבל סוכריה ורודה? 
במכולת: אלו רעיונות של בחירות טובות עלו לכם? לחכות יפה בתור, לוותר, לבחור ממתק עם הכשר, לדבר 

בנימוס למוכר...  
בבית הכנסת:  כמה ילדים צבעתם בצהוב? 

כדאי לציין בכל אחד מן המקומות דוגמאות נוספות הקשורות לתחומי הבחירה לדוגמא: 
במידות: לא רק בגינה אלא גם בכיתה- כמו ויתור, דיבור נעים, עזרה לתלמיד שקשה לו וכד'. 

לסיום כל תלמיד יעתיק את הפתגם השבועי למחברתו ויעטר אותו.

הפתגם השבועי:
"מח שליט על הלב"- נבחר תמיד

 ונזכה למשיח בן דוד!

מהלך שיעור
בוחרים כל היום!

שיעור מס' 13 חב"ד דעת – מתחברים
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1

נושא 3: האמצעים / התקשרות לרבי

נושא זה  יילמד בזיקה לתאריך י' בשבט, יום קבלת הנשיאות של הרבי. 
הרבי , ראש בני ישראל, הוא כמו הראש שמרגיש את כל האיברים בגוף 
ומכוון אותם.  הרבי מנהיג את דורנו לגאולה ומכוון אותנו לגילויה בעולם. 

במהלך השיעורים התלמידים יכירו אופנים שונים של התקשרות לרבי 
ויעמיקו  בקבלת תקנותיו ונבואותיו גם כשאינן מובנות לנו.

האמצעים / התקשרות לרבי
המיקוד לכיתה א’: הרבי – ראש בני ישראל 

1

התקשרות לרבי )3 שיעורים( א. 

שמחה פורצת גדר )4 שיעורים( ב. 

לאחר העיסוק בתפקיד נבחן במסגרת נושא שלישי – האמצעים – נושאים חשובים 
ויסודיים, שיסייעו למילוי התפקיד באופן מיטבי. נושאי המשנה בהתאם לכך הם 

התקשרות לרבי  )בהתאמה לי' שבט( ושמחה )בהתאמה לחודש אדר(.

   פריסה לכיתות א’-ו’

   טבלת נושאי השיעורים ומטרות

   מערכים:

שיעור 14:   ראש בני ישראל- מה זה אומר?

שיעור 15:   התקשרות בפעולה

שיעור 16:   מצייתים לרמטכ"ל
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האמצעים / התקשרות לרבי - פריסה לכיתות א’-ו’ 
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טבלת נושאי השיעורים ומטרות 

מטרותהסוגה בחב"דהשיעור

שיעור 14

ראש בני ישראל- 
מה זה אומר? 

1. התלמידים יסבירו את  תפקיד הראש ביחס לשאר האברים.חכמה – פותחים 

2. התלמידים יקשרו בין התפקיד של הראש לתפקיד של ראש בני ישראל - הרבי.

3. התלמידים יבינו כי הקשר בין יהודי לרבי אינו מוגבל והרבי מרגיש כל יהודי.

4. התלמידים יבינו כי הציות לדבריו של הרבי הכרחי כדי לקיים את דבר ה' והוא 

   מקרב את הגאולה.

5. התלמידים יקשרו בין המושג 'פקודותיו של ראש בני ישראל' למבצעים ולמפעל 

   השליחות המוכרים להם.

שיעור 15

התקשרות 
בפעולה

1. התלמידים יציפו חוויות הקשורות לקשר שלהם או של בני משפחותיהם עם הרבי.בינה – מתבוננים

2. התלמידים יכירו צורות חדשות לחזק את ההתקשרות שלהם לרבי.

3. התלמידים ידגימו את צורות ההתקשרות שנלמדו מחיי היום יום שלהם.

4. התלמידים יישמו אחת מצורות ההתקשרות

שיעור 16

מצייתים 
לרמטכ"ל 

דעת – מתחברים 
ומיישמים 

1. התלמידים יסבירו מדוע חייל חייב לציית להוראות המפקד. 

2. התלמידים יקשרו בין החייל בצבא לחסידים שהם החיילים של הרבי.

3. התלמידים יפרטו דרכים ליישם את תקנות הרבי בחיי היום יום שלהם.

האמצעים – התקשרות לרבי – הרבי – ראש בני ישראל

התייחסות למעגל השנה ותאריכים חסידיים:   י' שבט
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האמצעים - התקשרות לרבי

שיעור מס' 14 חב"ד חכמה – פותחים  הרבי - ראש בני ישראל

נושא שיעור
ראש בני ישראל- מה זה אומר?

הרבי , ראש בני ישראל, הוא כמו הראש שמרגיש את כל האיברים ומכוון אותם.   
הרבי מנהיג את דורנו לגאולה ומכוון אותנו למילוי מטרה זו.  השיעור מתייחס גם למאמרו 

הראשון של הרבי  'באתי לגני' בזיקה ל י' בשבט, יום קבלת הנשיאות.

א.   התלמידים יסבירו את  תפקיד הראש ביחס לשאר האברים.

ב.   התלמידים יקשרו בין התפקיד של הראש לתפקיד של ראש בני ישראל - הרבי.

ג.   התלמידים יבינו כי הקשר בין יהודי לרבי אינו מוגבל והרבי מרגיש כל יהודי.

ד.   התלמידים יבינו כי הציות לדבריו של הרבי הכרחי כדי לקיים את דבר ה' והוא מקרב את 

הגאולה.
ה.   התלמידים יקשרו בין המושג 'פקודותיו של ראש בני ישראל' למבצעים ולמפעל השליחות 

המוכרים להם.

10 דקות, מליאה מי המנהיג?     פתיחה  

הרבי  מרגיש כל יהודי             15 דקות, מליאה פעילות 1 

15 דקות, מליאה ויחידני הרבי מכוון את עם ישראל לגאולה  פעילות 2 

5 דקות, מליאה ויחידני סיכום בחרוזים      סיום  

1.  עלילה בחרוזים – האיברים המתווכחים )נספח 2(

2.  סיפור על הטבח והמשפטים המלווים אותו) נספח 3(

3.  למפי חסר ידיים ורגליים )נספח 4( 

4.  סיכום בחרוזים )נספח 6(

 ) 5.  איברי הגוף )נספח 1 

) 6.  כדור הארץ )נספח 5 
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האמצעים - התקשרות לרבי

שיעור מס' 14 חב"ד חכמה – פותחים  הרבי - ראש בני ישראל

מהלך שיעור
ראש בני ישראל- מה זה אומר?

פתיחה:למי אתה דואג?

פתיחה : מי המנהיג? 

המורה  יחלק לתלמידים תמונות של האיברים )נספח 1( ויספר את הסיפור על האיברים המתווכחים )נספח 2(. בכל 
פעם שהוא יזכיר שם של איבר מסוים – התלמידים יצטרכו להרים את תמונתו. 

לחילופין, המורה יכול לדובב את התמונות )כמו בתאטרון בובות(. אפשר גם לתת לתלמידים להצביע על האיברים 
בגופם כשהללו יוזכרו במהלך הסיפור.

המורה יסכם: ראינו שהראש הוא איבר  חשוב מאוד. מדוע?  המורה יפרט את תפקידי הראש: מזרים חיות, מרגיש 
כל איבר ונותן פקודות כדי שהגוף יתפקד כראוי.  כשהאיברים לא פועלים לפי הפקודות של הראש נוצרת מחלה 

או חס ושלום סכנת חיים. כך גם בעם ישראל: כולנו כמו גוף אחד. יש יהודים שהם כמו יד, ויש כאלו שהם כמו רגל. 
והרבי הוא הראש. לכן הוא מכונה 'ראש בני ישראל' )כדאי לכתוב על הלוח ולהסביר את ראשי התיבות רבי(. הרבי 
הוא כמו ראש למה? )המורה יכוון את התלמידים להסביר שהרבי מפקד על כל עם ישראל כמו שהראש מפקד על 

כל הגוף  ומרגיש כל יהודי כמו שהראש מרגיש את כל האיברים בגוף(.

פעילות 1: הרבי מרגיש כל יהודי

אמרנו שהרבי הוא ראש בני ישראל שמרגיש כל אחד ואחת מעם ישראל  אפילו בלי שנספר לו מה קורה לנו הרבי 
יודע ואכפת לו מאתנו. 

המורה יספר את סיפור  הטבח )נספח 3( שמסביר כיצד הרבי מרגיש כל יהודי ולא מוותר על אף יהודי. בסיפור הרבי 
שולח שליח שיגיע אל הטבח בדיוק בזמן כדי למנוע ממנו לבצע את הדבר המסוכן שתכנן. 

לאחר הסיפור המורה יקריא משפטים )נספח 3( ויבקש מהתלמידים למחוא כף כשיש משפט המעביר את המסר 
של הסיפור. הוא יבקש מהתלמידים להסביר את בחירתם.
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כיתה א'



אני בחברה - כוחות ויכולות
ב"ה

האמצעים - התקשרות לרבי

שיעור מס' 14 חב"ד חכמה – פותחים  הרבי - ראש בני ישראל

פעילות 2  : הרבי מכוון את עם ישראל לגאולה

המורה יראה את הראש של למפי ללא הגוף )נספח 4( ויספר לכיתה כי למפי קיבל משימה לבנות ארמון למלך 
אבל אינו מצליח. מדוע? מה חסר בתמונה של למפי? ידיים, רגליים. תפקיד הראש להוביל את הגוף למטרה שהוא 

מתכנן אבל ללא איברי הגוף לא ייתכן להגיע למטרה. המורה יסביר לכיתה כי הרבי הוא הראש ואנו בעצם האברים 
האחרים בגוף - הידיים והרגליים המבצעות את המשימות שהראש הציב.

אפשר להזכיר את התאריך י בשבט שבו קיבל הרבי את הנשיאות ונשא את מאמרו הראשון שבו הוא מזכיר 
במאמר כי התפקיד של דורנו הוא להכין את העולם לגאולה. הרבי התווה את הדרך כיצד להכין את העולם לגאולה 

ואנחנו מבצעים את הוראותיו וכך מקרבים אותה. אפשר להדגים זאת.
)מפעל השליחות, מבצעים – הנחת תפילין, הדלקת נרות... חשוב להתייחס למעשים שילדים מסוגלים לעשות(.   

המורה יחלק לכל תלמיד תמונה של כדור הארץ  )נספח 5(. 
על התלמיד לצייר על כדור הארץ  משהו שהרבי ביקש לעשות כדי להביא את הגאולה לעולם. 

סיום: סיכום בחרוזים

המורה יקריא את סיומו של הוויכוח )נספח 6(.

התלמידים יעתיקו ויעטרו את הפתגם השבועי:

כמו הראש שמכוון את האיברים כולם
כך הרבי הוא הנשיא של יהודי כל העולם!

מהלך שיעור
ראש בני ישראל- מה זה אומר?

70

כיתה א'



אני בחברה - כוחות ויכולות
ב"ה

האמצעים - התקשרות לרבי

שיעור מס' 15חב"ד בינה – מתבוננים הרבי - ראש בני ישראל

נושא שיעור
התקשרות בפעולה

בשיעור הקודם למדנו על חשיבות ההתקשרות לרבי שהוא ראש בני ישראל. בשיעור זה נלמד 
כיצד  להתקשר ולציית לרבי שהוא ראש בני ישראל. המורה יציג בפני הכיתה דברים שונים 

המוזכרים כמסייעים להתקשרות ויסביר כיצד מבצעים אותם בפועל.

א.   התלמידים יציפו חוויות הקשורות לקשר שלהם או של בני משפחותיהם עם הרבי.

ב.   התלמידים יכירו צורות חדשות לחזק את ההתקשרות שלהם לרבי.

ג.    התלמידים ידגימו את צורות ההתקשרות שנלמדו מחיי היום יום שלהם.

ד.   התלמידים יישמו אחת מצורות ההתקשרות )הסתכלות בפני הרבי( בפועל.

פתיחה           הקשר שלי לרבי                  10 דקות, מליאה

פעילות מרכזית          התקשרות לרבי נותנת כוחות                        20 דקות, מליאה וזוגות

סיום                     מתקשרים באופן אישי                           15 דקות, מליאה ויחידני

1.  תמונות לחידות )נספח 1(
2.  דילמות  )נספח 3(

3.  סיפור הכתיבה לרבי )נספח 4 (
 ) 4.  סיסמאות התקשרות )נספח 2 

 ) 5.  מסגרת לתמונת הרבי )נספח 5 
) 6.  דפי פ"נ )נספח 6 
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כיתה א'



אני בחברה - כוחות ויכולות
ב"ה

האמצעים - התקשרות לרבי

חב"ד חכמה – פותחים  שיעור מס' 15חב"ד בינה – מתבוננים הרבי - ראש בני ישראל

מהלך שיעור
התקשרות בפעולה

פתיחה:למי אתה דואג?

פתיחה : הקשר שלי לרבי

המורה יפתח בסיפור אישי שקשור לרבי. מי מכיר מישהו שהיה אצל הרבי? התלמידים יספרו מחוויותיהם האישיות 
והמשפחתיות שעניינן ההתקשרות לרבי.  חשוב לחדד לתלמידים מתי  עולה הצורך בהתקשרות )מצבים אישיים 

וכלליים המעלים צורך זה(.
המורה יתלה על הלוח חידות בתמונות כשבכל תמונה אופן התקשרות מסוים לרבי )נספח 1(. אפשר להמיר את 

התמונות בהצגת פנטומימה של המורה או של התלמידים.

פעילות מרכזית: ההתקשרות לרבי נותנת כוחות

המורה יסביר שההתקשרות לרבי נותנת כוחות. כפי שהוסבר בשיעור הקודם, הרבי הוא ראש המזרים כוחות 
לאיברים כולם. כל זוג יקבל סיסמה שעניינה התקשרות לרבי ויקשט אותה )נספח 2(. לאחר מכן המורה יקריא 

דילמה וכל זוג יסביר כיצד הסיסמה שקיבל יכולה לסייע להתמודד עם הבעיה )נספח 3(. אפשר לתלות את 
הסיסמאות המקושטות בכיתה כדי להזכיר לתלמידים כיצד אפשר להתקשר לרבי.

המורה יעביר בין התלמידים תמונה של הרבי וכשימחא כף התלמיד שאצלו נעצרה התמונה יגיד בקול מה הוא 
מרגיש כשהוא מסתכל על תמונת הרבי או מה היא מזכירה לו.

לסיכום: המורה יספר לתלמידים סיפור על ילד שצייר לרבי ציור )נספח 4( ויסביר להם שכתיבה לרבי מקשרת אותנו 
אליו ונותנת כוח. המורה יעודד את התלמידים לצייר או לכתוב פ"נ )נספח 5(

סיום: מתקשרים באופן אישי

אפשר להראות לכיתה סרט קצר על הרבי שבו נראים אנשים שונים המגיעים אליו. לחילופין אפשר להביא לכיתה 
תמונה של הרבי ולתת לתלמידים להדביק אותה על דף או על בריסטול ולקשט )נספח 5( אפשר ליצור קיר תמונות 

של הרבי בכיתה ולעטר אותו בסיסמאות ההתקשרות.

לסיום התלמידים יעתיקו ויעטרו את הפתגם השבועי:
על הרבי נלמד ואליו נתקשר,
וכך נהיה יהודים טובים יותר!
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כיתה א'



אני בחברה - כוחות ויכולות
ב"ה

האמצעים - התקשרות לרבי

שיעור מס' 14 שיעור מס' 16הרבי - ראש בני ישראל

נושא שיעור
מצייתים לרמטכ"ל

הציות לרבי הוא אחד מאבני היסוד של החסידות. בהמשך לנושא התקשרות לרבי בשיעור 
הזה נעמיק בעניין קבלת עול תקנות הרבי ונבואותיו גם כשאינן מובנות בשכל. 

התלמידים יסבירו מדוע חייל חייב לציית להוראות המפקד.  א. 

התלמידים יקשרו בין החייל בצבא לחסידים שהם החיילים של הרבי. ב. 

התלמידים יפרטו דרכים ליישם את תקנות הרבי בחיי היום יום שלהם. ג. 

פתיחה          כשלחייל קשה לציית                            10 דקות, מליאה

פעילות 1:                 להיות חייל נאמן                                   10 דקות, מליאה

פעילות 2:                 על אף שקשה לפעמים- מצייתים          15 דקות, מליאה ויחידני

סיום:                        כולנו חיילים של הרבי                           10 דקות, יחידני

1. תמונת למפי ואביזרי המלחמה  )נספח 1(
2. מכתב של למפי משדה הקרב )נספח 2( 

3. סיפור על ר' יצחק נעמס )נספח 3(
 ) 4. פאזל - למפי חייל + שאלות למשחק )נספח 4 

) 5. שלט לדלת )נספח 5 

חב"ד דעת – מתחברים
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כיתה א'



אני בחברה - כוחות ויכולות
ב"ה

האמצעים - התקשרות לרבי

שיעור מס' 14 חב"ד חכמה – פותחים  הרבי - ראש בני ישראל

מהלך שיעור
מצייתים לרמטכ"ל

פתיחה:למי אתה דואג?

פתיחה: כשלחייל קשה לציית

שלב א':
המורה יתלה על הלוח תמונה של למפי )נספח 1( ויספר לכיתה שללמפי יש תפקיד חדש. כדי לנחש את התפקיד 

המורה ידביק תמונה של למפי על הלוח ויזמין תלמידים שישלפו אביזרים מהשקית )נספח 1( וידביקו לו )כובע, סמל 
של צבא, נשק(. התלמידים יגלו שלמפי חייל.

שלב ב':
המורה יספר שלמפי שלח לו מכתב משדה הקרב ויקריא את המכתב לתלמידים )נספח 2(. 

נקודות לדיון: 
•  מדוע למפי מבולבל? 

•  האם הוא מתנהג כפי שחייל אמור להתנהג? למה לא? 
•  מדוע איננו מציית? לא מתחשק לו? אין לו כח? 

•  מה לדעתכם תהיינה התוצאות של חוסר הציות?

בשיעור הקודם סיפרנו על הרבי – ראש בני ישראל שמכוון  אותנו לאן שה' רוצה שנגיע כמו מפקד שמכוון את 
החיילים שלו. מה שלומדים מהמכתב של למפי זה כמה חשוב להקשיב למפקד, לרבי. 

חייל פשוט בצבא לא תמיד יודע את כל הטכסיסים ולכן צריך להקשיב למפקד. 
גם אנחנו צריכים להקשיב לרבי – המפקד שמדריך אותנו כיצד להביא את המשיח.

אלו הדרכות של הרבי אתם מכירים? )פסוקים, מבצעים, חדר צבאות ה', אמירת חת"ת...( 

שיעור מס' 16 חב"ד דעת – מתחברים
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אני בחברה - כוחות ויכולות
ב"ה

האמצעים - התקשרות לרבי

שיעור מס' 14 חב"ד חכמה – פותחים  הרבי - ראש בני ישראל

פעילות 1: להיות חייל נאמן

המורה יקריא את הסיפור שארע לר' יצחק נמס )נספח 3( כדאי לשים לב להפסקות באמצע הסיפור שבהן מומלץ 
לברר עם  התלמידים מהן תחושותיו של החסיד ולהעמידם  'במקומו' כדי ליצור הזדהות עם הדילמה ועם הניסיון 

שבהם עמד.

פעילות 2: על אף שקשה לפעמים- מצייתים 

כשחייל מציית יש לדבר תועלת רבה. בואו נראה  מה קרה ללמפי כשהוא התחיל לציית למפקד שלו. המורה יבחר 
תלמיד שיוציא באופן אקראי חתיכה מפאזל למפי )נספח 4( שמאחוריו רשום משפט. התלמיד ישלים את המשפט 
וידביק את החתיכה על הלוח כך שלבסוף יווצר פאזל למפי חייל. הוא יבצע הקבלה בעזרת התלמידים בין התועלת 

שמפיק למפי החייל למה שמקבלים כשמצייתים לדברי הרבי.

לאחר מכן התלמידים יעתיקו ויעטרו את הפתגם השבועי:
ציות לכל פקודה,

יביא הגאולה!

סיום: כולנו חיילים של הרבי

התלמידים יכינו שלט 'חייל צבאות ה'' )נספח 5( יעצבו ויצבעו אותו .

מהלך שיעור
מצייתים לרמטכ"ל

שיעור מס' 16 חב"ד דעת – מתחברים
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אני בחברה - כוחות ויכולות
ב"ה

נושא 3: האמצעים / שמחה פורצת גדר

אמצעי נוסף למילוי שליחותו של האדם בעולם הוא השמחה.  "עבדו את ה' 
בשמחה" זהו כלל מנחה בעבודה שבין אדם      לא-לוקיו  ובין אדם לחברו. 
השמחה היא רגש פנימי ויש לה חשיבות רבה. כאשר פועלים מתוך שמחה 

התוצאה תהיה טובה ומהירה יותר מאשר כשפועלים בלעדיה. 
לשמחה מניעים שונים – גשמיים ורוחניים. כאשר השמחה נובעת ממניעים 
רוחניים יש לה השפעה עוצמתית ונצחית. שמחה אמתית נעשית באמצעות 

נתינה לזולת ועזרה למי שזקוק לכך כשהמוטו הוא: מי שמשמח – שמח.

אמצעים / שמחה פורצת גדר
המיקוד לכיתה א’: מי שטוב לו הוא שמח

1

התקשרות לרבי )3 שיעורים( א. 

שמחה פורצת גדר )3 שיעורים( ב. 

   פריסה לכיתות א’-ו’

   טבלת נושאי השיעורים ומטרות

   מערכים:

שיעור 17:   מהי שמחה?

שיעור 18:   שמחה פנימית ואיתנה

שיעור 19:   שמחה של נתינה
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אני בחברה - כוחות ויכולות
ב"ה

תה
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מביאה להכרה 

יתברך, וה' אוהב ודואג לכל 
אחד. היא מעוררת את האדם 

שיבה חיובית 
לביטחון בה'. ח

שמחה. 
ש ה

זו מציפה את רג
שונים לבחינת 

ש אופנים 
י

הזיקה בין הרע לבין הטוב. 
אין רע יורד מלמעלה: 

א. מהרע יוצא טוב. 
שהרע עצמו הוא טוב.

ב.  
ג. בכל רע מעורב טוב. 

ההתייחסות הנכונה לדברים 
שליליים מסייעת לעורר את 

שמחה בכל מצב. 
ש ה

רג

של 
שהמניע 

ככל 
שמחה רוחני יותר, 

ה
כן היא תהיה גדולה 

שמעותית. 
יותר ומ

שרים 
"פיקודי ה' י

שמחי לב" – 
מ

שיית מצוות יוצרת 
ע

ש 
שמחה. כמו כן, י
שות 

מחויבות לע
שמחה.

מצוות מתוך 

ם 
היבטי

ם- 
תיי

חבר
ם

סידיי
ח

שמח את 
של נתינה ל

הכוח 
הזולת.

זיהוי פעולות 
המעוררות את 
שמחה 

ש ה
רג

שאינם 
במצבים 
שמחים.

שמחה לזולת 
גרימת 

שליליים 
שות 

מבטלת רג
של תחרות. 

של קנאה ו

שמוח 
פיתוח יכולת ל

ולרצות בטובת האחר 
שונים: 

במעגלים ה
שפחתי, הכיתתי 

המ
והקהילתי. 

פיתוח יכולת אבחנה 
שמחה ראויה לבין 

בין 
הוללות.

שמירה על גבולות 
הראוי במסיבות.

שמיות לבין 
איזון בין ג

שמחה 
רוחניות ב

יהודית.

שיבה 
של ח

פיתוח יכולת 
חיובית בכל מצב.

פיתוח דרכי התמודדות עם 
שליליים.

מצבים 

לקיחת אחריות 
כבוגר לקיום מצוות. 

 עריכת חגיגות 
ראויות לרגל קבלת 

עול מצוות.

האמצעים / שמחה פורצת גדר - פריסה לכיתות א’-ו’ 
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אני בחברה - כוחות ויכולות
ב"ה

טבלת נושאי השיעורים ומטרות 

מטרותהסוגה בחב"דהשיעור

שיעור 17 

מהי שמחה?

1. התלמידים יגדירו את המושג שמחה.חכמה – פותחים 

2. התלמידים יכירו מצבים שמעוררים שמחה.

3. התלמידים יזהו את הביטויים החיצוניים לרגש השמחה.

4. התלמידים יעמדו על חשיבות השמחה.

שיעור 18

שמחה פנימית 
ואיתנה

1. התלמידים יכירו מניעים שונים לשמחה – חיצוניים ופנימיים ויבחינו ביניהם.בינה – מתבוננים

2. התלמידים יראו כי שמחה פנימית משמעותית יותר משום שהגורמים לה הם 
    נצחיים. 

שיעור 19

שמחה של נתינה

דעת – מתחברים 
ומיישמים 

1. התלמידים יגלו כי נתינה גורמת רגש של שמחה וסיפוק פנימי.

2. התלמידים ייחשפו לרעיונות שונים של נתינה ויתנסו בה.

האמצעים – שמחה פורצת גדר – מי שטוב לו הוא שמח
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אני בחברה - כוחות ויכולות
ב"ה

האמצעים - שמחה פורצת גדר

שיעור מס' 17 חב"ד חכמה – פותחים  שמחה- מי שטוב לו הוא שמח

נושא שיעור
מהי שמחה?

בנושאים הקודמים  עסקנו בתפקידו של האדם בעולם ובעבודה המוטלת עליו. לאחר שהתלמידים הבינו מהי 
העבודה הנדרשת מהם נסביר כיצד צריך לעבוד את ה'.  "עבדו את ה' בשמחה" זהו כלל מנחה בעבודה שבין 

אדם לא-לוקיו  ובין אדם לחברו. בשיעור זה התלמידים יכירו את השמחה כרגש פנימי ואת חשיבותה תוך 
התייחסות לביטויים החיצוניים שלה בהתנהגות היום-יומית. התלמידים ישוו בין פעולות הנעשות בשמחה לבין 

כאלו שנעשות מתוך הכרח ויבינו שכאשר פועלים מתוך שמחה התוצאה תהיה טובה מהירה יותר מאשר 
כשפועלים בלעדיה. נקשר זאת לחודש אדר שעליו נאמר "משנכנס אדר מרבין בשמחה".

התלמידים יגדירו את המושג שמחה. א. 

התלמידים יכירו מצבים שמעוררים שמחה ב. 

התלמידים יזהו את הביטויים החיצוניים לרגש השמחה ג. 

התלמידים יעמדו על חשיבות השמחה. ד. 

פתיחה              הכנת סמיילי                     10 דקות, יחידני ומליאה

פעילות 1              השמחה כרגש פנימי                     10 דקות, מליאה

פעילות 2           זיהוי ביטויי השמחה                   10 דקות, מליאה

פעילות 3              חשיבות השמחה                   10 דקות, יחידני ומליאה

סיום                         מבצעים מטלות בשמחה               5 דקות, יחידני ומליאה

מקרים )נספח 2(  .1
תמונות להצגה )נספח 3(  .2

משימות לביצוע )נספח 4(  .3
מקורות העשרה )נספח 6(  .4

( + מקלות ארטיק/שיפודים זוג פרצופים )נספח 1   .5
) דפי צביעה )נספח 5   .6

2 דפים A4 ריקים לצביעה ו-2 סוכריות טופי או ממתק כלשהו )פעילות 2(  .7
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אני בחברה - כוחות ויכולות
ב"ה

האמצעים - שמחה פורצת גדר

שיעור מס' 17 חב"ד חכמה – פותחים  שמחה- מי שטוב לו הוא שמח

מהלך שיעור
מהי שמחה?

פתיחה: יצירה

המורה יפתח את השיעור ביצירה שבה פרצוף שמח ופרצוף עצוב. ותוך כדי חלוקת דפי הפרצופים הוא ישאל: מה 
ההבדל בין הפרצופים? מה נעים לכם יותר? במה הייתם בוחרים? מה מאפיין אתכם? וכו'.

כל תלמיד יקבל דף עם שני פרצופים )נספח 1(. לאחר צביעת הפרצופים יגזור וידביק אותם משני צדדים של מקל 
ארטיק או שיפוד )כדאי להנחות את התלמידים לצבוע פרצוף שמח בצבעים עליזים – צהוב, ורוד, כתום וכד' ופרצוף 

עצוב בצבעים קודרים – אפור, חום וכד'. כך מתקבל תמרור שבצדו האחד סמיילי ובצד השני פרצוף עצוב(.
התמרור ישמש אותנו בפעילויות במהלך השיעור.

המורה ישאל את התלמידים: מדוע לדעתכם הכנו סמיילי היום? 
תשובה: "משכנס אדר מרבין בשמחה". יהודי צריך לעבוד את ה' מתוך שמחה תמיד אך חדש אדר הוא זמן שבו 

שמחים במיוחד בשל הנס הגדול של חג הפורים. לכן נלמד בתקופה הקרובה על נושא השמחה.

פעילות 1: השמחה כרגש פנימי 

ראינו בתמרור את החיוך המבטא שמחה ואת הפרצוף החמוץ המבטא עצב. 
שאלה לדיון: האם אדם שמחייך הופך להיות שמח? 

רעיון להמחשה: המורה יכול למתוח את שפתיו בצורת חיוך ולשאול: האם כשפניי מתוחות כך אני שמח? )אפשר 
לעשות זאת לאחד התלמידים(.תשובה: השמחה היא רגש פנימי. כאשר אדם מרגיש טוב ונעים ממילא הוא גם 

מבטא את השמחה שהוא חש כלפי חוץ. כעת נזהה את הרגש הפנימי ואחר כך נתייחס לביטויי השמחה.
המורה יציג מקרים שונים )נספח 2( והתלמידים יצטרכו להציג את הצד המתאים בתמרור שהכינו – פרצוף שמח או 

עצוב. 

פעילות 2: זיהוי ביטויי השמחה 

ראינו מצבים שונים שבהם מתעורר רגש של שמחה.  מה  עושים כששמחים? )רוקדים, מחייכים, שרים, צוחקים(. 
לפי הביטויים הללו אנו גם יכולים לזהות האם האנשים מסביבנו שמחים או עצובים.

המורה יציג תמונות שונות )נספח 3( והתלמידים יצטרכו לזהות האם האדם שמח או עצוב. 
אלו איברים מגלים לנו האם האדם שמח או לא? העיניים והפה. 

אפשר להסתיר בתמונות את העיניים ולתת לתלמידים לנחש האם האדם שמח ואחר כך להסתיר את הפה ולנסות 
לנחש שוב.

אפשרות א: להשתמש בתמרור ולהציג את הרגש המתאים לתמונה.
אפשרות ב )לגיוון(: אם התמונה מבטאת שמחה התלמידים ימחאו כפיים. אם התמונה מבטאת עצב התלמידים 

יעשו קולות בכי.
לאחר מכן המורה יזמין תלמידים להציג פנטומימה )הצגה ללא מילים( בפני הכיתה והתלמידים יצטרכו לזהות איזה 

רגש מבטא הילד בהתאם לתנועות ולשפת הגוף. אפשר לחזור ולסכם עם התלמידים: כיצד מבטאים שמחה? בחיוך, 
בצחוק, בריקוד. כיצד מבטאים עצב?  בכי, עיניים מושפלות, גב שפוף, פה קמוץ וכדומה.
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אני בחברה - כוחות ויכולות
ב"ה

האמצעים - שמחה פורצת גדר

שיעור מס' 17 חב"ד חכמה – פותחים  שמחה- מי שטוב לו הוא שמח

פעילות 3: חשיבות השמחה 

לאחר שהבנו מהי השמחה ומהם הביטויים שלה נלמד על חשיבותה.

שאלה לדיון: מדוע חשוב לשמוח? אם למשל אמא מבקשת ממני עזרה בבית מה זה משנה אם אני עוזר בשמחה 
ובחשק או בלי לשמוח?

כדי להבין את ההבדל נערוך מספר המחשות בהצגת התלמידים.
המורה יבקש משני תלמידים למלא משימות שונות ובכל פעם יבקש מתלמיד אחד לעשות זאת בשמחה ובחשק 

ומהתלמיד השני למלא את המשימה בחוסר חשק )נספח 4(. לאחר מכן המורה ישווה בין הביצועים )יש מקום 
להדגיש שאין זו תחרות בין הילדים כי הם קיבלו הוראות שונות אלא השוואה בין פעילות שנעשית בשמחה 

לפעילות שאיננה נעשית בשמחה(. 

לסיכום ההמחשות: כאשר אנו עוזרים בשמחה אנו מצליחים לפעול מהר יותר וטוב יותר כי השמחה נותנת כוחות 
לאדם. כמו כן ההרגשה שלנו ושל האנשים סביבנו נעימה.  אנחנו מצווים  לעבוד את ה' בשמחה. כשאנחנו שמחים 

אנחנו מקיימים מצווה חשובה וגם קיום המצוות שלנו טוב יותר.  

התלמידים יכתבו ויעטרו את הפתגם השבועי:     
שמחה נותנת כוח לפעול!

שמחה נותנת כיף גדול!

סיום

כדאי להשתדל לעשות דברים בשמחה. מה אנו יכולים לעשות בשמחה? 
אפשר לשמוע את תשובות התלמידים ולהציע:

להתפלל בשמחה, לעזור בבית בשמחה, לסדר את הכיתה בשמחה, לתת צדקה בשמחה, לברך בשמחה, להגיד 
'בוקר טוב' לחבר בשמחה, לשחק עם חברים בשמחה.

כל תלמיד יבחר פעולה מהרשימה וישתדל לבצעה בשמחה היום / מחר ויקבל ציור לצביעה בהתאם ) נספח 5(. 
את הציורים אפשר לתלות בכיתה או להדביק באחת המחברות.

מהלך שיעור
מהי שמחה?
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אני בחברה - כוחות ויכולות
ב"ה

האמצעים - שמחה פורצת גדר

שיעור מס' 18חב"ד בינה – מתבונניםשמחה- מי שטוב לו הוא שמח

נושא שיעור
שמחה פנימית ואיתנה

לאחר שהכרנו את רגש השמחה וכיצד הוא בא לידי ביטוי נכיר מניעים שונים לשמחה – גשמיים ורוחניים. 
נשווה בין התועלת שבמניעים הגשמיים והתועלת שבמניעים הרוחניים. נכוון את התלמידים להכיר בערכה 

של שמחה פנימית ורוחנית הממלאת את האדם בסיפוק פנימי בהיותה קשורה עם הנצח.

א.  התלמידים יכירו מניעים שונים לשמחה – חיצוניים ופנימיים ויבחינו ביניהם.

ב.  התלמידים יראו כי שמחה פנימית משמעותית יותר משום שהגורמים לה הם נצחיים. 

10 דקות, מליאה פתיחה            מה משמח אותי?   

15 דקות, יחידני ומליאה מניעים גשמיים ומניעים רוחניים   פעילות 1         

פעילות 2             השוואה בין המניעים              15 דקות, יחידני ומליאה

סיום                        סיפור                                               5 דקות, יחידני ומליאה

-  דף כרטיסי סמיילי )נספח 2( – אפשרות במקום פלסטלינה לפעילות 2
-  סיפור לסיום )נספח 3( 

-  העשרה למורה )נספח 4(
) -  דף עבודה )נספח 1 

-  טוש ללוח או דפים ריקים לפעילות 1.
-  פלסטלינה בצבע צהוב )חבילה רגילה לכל שישה ילדים בערך(, לפעילות 2. 
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אני בחברה - כוחות ויכולות
ב"ה

האמצעים - שמחה פורצת גדר

שיעור מס' 17 חב"ד חכמה – פותחים  שמחה- מי שטוב לו הוא שמח

מהלך שיעור
שמחה פנימית ואיתנה

פתיחה:למי אתה דואג?

פתיחה : מה משמח אותי 

המורה יחלק לתלמידים דפים, יבקש מהם לצייר מה משמח אותם ויתלה את הציורים על הלוח. 
לחילופין, אפשר להזמין  תלמידים לצייר על הלוח דברים שמשמחים אותם. 

אפשר לחלק את הציורים לשתי קבוצות ולבקש מהתלמידים להגדיר  את ההבדל ביניהן .
כל הגוף  ומרגיש כל יהודי כמו שהראש מרגיש את כל האיברים בגוף(.

פעילות 1: מניעים גשמיים ומניעים רוחניים 

המורה יתייחס למניעי השמחה שעל הלוח ויבקש מהתלמידים לחלק אותם לשתי קבוצות. אפשר להתחיל עם חיבור 
של מניעים דומים )כמה סוגי ממתקים/משחקים( ובהמשך המורה יכוון לחלוקה של גוף ונפש. גוף – דברים שמהנים 

את הגוף וההנאה מהם מסתיימת כעבור זמן מה. נפש – דברים שקשורים לנשמה ומועילים לה. דברים נצחיים 
הגורמים לשמחה פנימית, לטווח ארוך. 

חשוב להדגיש שהערך של פעולות רוחניות נצחי. דברים גשמיים יכולים להילקח מאתנו, להתקלקל או להעלם בעוד 
בדברים רוחניים אי אפשר לפגוע. למשל: תפילה שיהודי מתפלל בכוונה מגיעה לכיסא הכבוד ונשמרת לכל הדורות. 

היא יכולה להועיל לאדם אחרי שנים רבות ולעזור גם לילדים ולנכדים שייוולדו לו. התגברות, ויתור ומעשה טוב 
מאירים בעולם אור נצחי. למשל: אברהם אבינו לקח את יצחק בנו לעקידה לפני כ-4,000 שנה אך זכות המעשה 

שלו נשארת עד היום ובכל יום אנו מזכירים אותה בתפילה. 

כמו כן, כל מעשה טוב שעושים נותן  הרגשה טובה , גורם לה' להיות שמח ובורא מלאך טוב שמלווה את האדם 
תמיד.   אם נחשוב על כל אלה  הרי שהשמחה ממעשה טוב תישאר תמיד. אפשר לבקש מהתלמידים להיזכר 

בסוכריה או בממתק שאכלו ולשאול: האם אתם מרגישים כעת את השמחה על הממתקים? למה? לעומת זאת, 
נסו להיזכר במעשה טוב שעשיתם. מה אתם מרגישים ? )תחושה טובה(. אם תמשיכו לחשוב על המעשה הטוב 
שעשיתם, על האור ועל הטוב שהוספתם בעולם,  על השמחה שגרמתם לה'  ועל המלאכים שמלווים אתכם עד 

עכשיו , תוכלו לחוש את  ההנאה מהמעשה לאורך זמן. 
 

כל תלמיד יקבל דף עבודה בנושא ויחלק את התמונות שבו לתמונות המבטאות שמחה חיצונית ולתמונות המבטאות 
שמחה פנימית, בדומה לחלוקה שנעשתה על הלוח )נספח 1(.
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אני בחברה - כוחות ויכולות
ב"ה

האמצעים - שמחה פורצת גדר

שיעור מס' 17 חב"ד חכמה – פותחים  שמחה- מי שטוב לו הוא שמח

מהלך שיעור
שמחה פנימית ואיתנה

פתיחה:למי אתה דואג?

פעילות 2: השוואה בין המניעים  

כל תלמיד יקבל חתיכת פלסטלינה בצבע צהוב ויתבקש להכין כמה עיגולי סמיילי )עיגול שליו יסמן בעיפרון שתי 
עיניים וחיוך(. 

הערה: אם אין פלסטלינה אפשר לבקש מהתלמידים ליצור  סמיילי מנייר צהוב )נספח 2(.
כל קבוצת תלמידים תקבל איור של מניע לשמחה )גשמי או רוחני(. אפשר לחלק לתלמידים את האיורים התלויים 

על הלוח מפעילות הפתיחה  או להיעזר באיורים שבדף העבודה )נספח 1(. כל תלמיד יתבקש לדרג כמה זמן 
נשארת ההנאה מהמניע שקיבל: אם התועלת נמשכת כמה דקות או שעות = סמיילי אחד. אם היא נמשכת כמה 
ימים = 2 סמיילי. אם היא מוסיפה לנשמה כלומר נצחית = 3 סמיילי. כדאי שהמורה יכוון את התלמידים.  למשל: 

דברים גשמיים: כמה זמן מחזיק מעמד הממתק? מה קורה אחרי שהחטיף נגמר? כמה זמן נשארת חוויה של טיול 
נחמד? מה קורה אם חלקי המשחק הולכים לאיבוד / נשברים?

בדברים רוחניים: לכמה זמן מחזיקה תפילה בכוונה? מה קורה כמה ימים אחרי שעשינו מעשה טוב – האם עדיין יש 
לכך משמעות? האם מצוות השבת יכולה להישבר או להתקלקל בעתיד?

המורה ישווה בין מניעים גשמיים לבין מניעים רוחניים לשמחה כדי להמחיש לתלמידים כי המניעים הרוחניים 'חזקים' 
יותר ומביאים יותר שמחה. המורה יבחר בכל פעם שני תלמידים להציג את הדירוג שציינו לאחד המניעים. יש לבחור 
בכל סבב תלמיד אחד שבחר מניע גשמי, ותלמיד אחר שבחר מניע רוחני. כך התלמידים יראו שהערך של המניעים 

הרוחניים גבוה יותר. 

סיכום ביניים: הערך של מעשה רוחני המביא לקדושה הוא נצחי ולכן גם מביא שמחה אמתית וחזקה לנשמה. אמנם, 
לפעמים הגוף מסתיר לנו את השמחה של הנשמה ואיננו מרגישים את עוצמתה אך כיון שהמעשה הרוחני שעשינו 
נצחי ממילא גם השמחה של הנשמה ממנו נצחית. לעומת זאת, השמחה מדברים גשמיים מורגשת מיד אך נעלמת 

לאחר זמן קצר.

סיום: סיפור

המורה יסיים בסיפור על החסיד ר' הלל מפאריטש שביתו נשרף אך הוא רקד כי נשארה לו האמונה בה' שהיא ערך 
נצחי )נספח 3(.

הפתגם השבועי:
שמחה גשמית- נגמרת

שמחה רוחנית- נשארת!
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אני בחברה - כוחות ויכולות
ב"ה

האמצעים - שמחה פורצת גדר

שיעור מס' 17 שיעור מס' 19חב"ד דעת– מתחברים שמחה- מי שטוב לו הוא שמח

נושא שיעור
שמחה של נתינה

בשיעורים הקודמים נחשפנו לשמחה ממניעים רוחניים ולהשפעתה העוצמתית והנצחית. 
בשיעור זה נכוון את התלמידים ליישם זאת באמצעות נתינה לזולת ועזרה למי שזקוק לכך 

כשהמוטו הוא: מי שמשמח – שמח.

התלמידים יגלו כי נתינה גורמת רגש של שמחה וסיפוק פנימי. א. 

התלמידים ייחשפו לרעיונות שונים של נתינה ויתנסו בה. ב. 

פתיחה          איך מרגישים כשנותנים?                        5  דקות, מליאה

פעילות 1                  סולם השמחה                                      10 דקות, מליאה

פעילות 2                  מה אפשר לתת                                    10 דקות, מליאה ויחידני

פעילות 3                  נתינה במעגלים השונים                         10 דקות, קבוצתי, מליאה ויחידני

סיום:                        גם אני שמח לתת                                 10 דק' ,  יחידני
 

תמונת אדם נותן צדקה )נספח 1(  .1
תמונת גוף האדם )נספח 2(  .2

) דף עבודה )נספח 3   .3
 ) מכתבי תודה להורים )נספח 4   .4

דפי 4A ריקים לפעילות הסיום   .5
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אני בחברה - כוחות ויכולות
ב"ה

האמצעים - שמחה פורצת גדר

שמחה- מי שטוב לו הוא שמח

מהלך שיעור
שמחה של נתינה

פתיחה: איך מרגישים כשנותנים?  

המורה ישאל את התלמידים: מי התנסה פעם בנתינה לזולת?)להלן מספר דוגמאות(
• מי מכם נתן פעם צדקה לעני? 

• מי הרגיע תינוק בוכה? 
• מי הכין הפתעה לאבא ואמא?
• מי נתן משלוח מנות בפורים?

לאחר מכן המורה ישאל את התלמידים שהתנסו בכך: איך הרגשתם לאחר שנתתם? כפי הנראה יעלו רגשות 
חיוביים ותחושת שמחה. המורה יכריז על המוטו של השיעור: מי שמשמח – שמח. כאשר אנו משמחים את הזולת 

אנו שמחים בעצמנו.

פעילות 1: סולם השמחה
 

המורה יציג בפני התלמידים תמונת אדם שנותן צדקה )נספח 1( וישאל: 
מי לדעתכם שמח יותר - הנותן או העני? מדוע הוא שמח? במקום מי הייתם רוצים להיות?

דוגמא מחיי התלמידים: לחבר חסר מכשיר כתיבה, ואני משאיל לו. מי שמח יותר? 
התלמידים יגיעו למסקנה ש"יותר ממה שבעל הבית עושה עם העני עושה העני עם בעל הבית". הנתינה משמחת 
כי  היא אומרת שאנחנו יכולים  לתת ממה שיש לנו )חפצים או דברים מוחשיים או  כוח, זמן וכישורים המאפשרים 

להעניק לזולת(.

המורה יצייר על הלוח סולם עם שני שלבים, ויבקש מהתלמידים לסייע לו בהשלמת סולם השמחה )אפשר להתייחס 
לשני סוגי השמחה שלמדנו ביחידה הקודמת – דברים גשמיים ודברים רוחניים ולקשרם לנושא השיעור הנוכחי – 

שמחה שבנתינה הנכללת בתחום הרוחני של מעשים טובים(.

שאלה לתלמידים: מהם הדברים שמשמחים אותה בדרגה מועטה? מה משמח אותנו יותר? 

שלב א: 
לקבל )ממתקים, משחקים וכדומה(. המורה יכתוב את המילה: "קבלה" ויבקש מהתלמידים לתת דוגמאות של 

דברים שאנו שמחים לקבל. כאשר אנו מקבלים דברים גשמיים ונהנים מהם ההנאה מוגבלת כיון שכל דבר גשמי 
מסתיים בסופו של דבר )מתקלקל, נגמר, או שכבר נהיה משעמם(. 

אפשר לקבל משהו שיישאר לנצח משום שאיננו גשמי. לדוגמה מילה טובה או הדרכה נכונה יכולות ללוות את האדם 
לאורך ימים.  אולם אין בכך כדי לסתור את העובדה שהנתינה עוצמתית יותר מהקבלה.

שלב ב: 
לתת  המורה יכתוב את המילה 'נתינה' ויבקש מהתלמידים לתת דוגמאות של דברים שאנחנו שמחים לתת )עזרה, 

חיוך, לכבד בממתק, לשתף במשחק(. כאשר אנו נותנים - ההרגשה הטובה אינה מסתיימת. גם אם נתתי לחבר 
ממתק והוא נגמר  האכפתיות שהפגנתי כלפיו  והידידות בין של שנינו ממשיכות.
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אני בחברה - כוחות ויכולות
ב"ה

האמצעים - שמחה פורצת גדר

שמחה- מי שטוב לו הוא שמח

פעילות 3: נתינה במעגלים השונים 

המורה יחלק את התלמידים ל-4 קבוצות. כל קבוצה תצטרך לכתוב או לצייר  כמה שיותר דברים שאנו יכולים לתת 
בהתאם למעגל שקיבלה.

קבוצה 1: נתינה במשפחה
קבוצה 2: נתינה בכיתה

קבוצה 3: נתינה בשכונה
קבוצה 4: נתינה בקהילה

אם יש תלמידים רבים אפשר לחזור על אותם מעגלים כמה פעמים )לדוגמה, שתי קבוצות יעסקו בנתינה במשפחה( 
או לפצל את המעגלים לתת קבוצות: נתינה להורים, נתינה לאחים ולאחיות, נתינה במשפחה המורחבת וכו'.

המורה יעבור בין הקבוצות ויכוון את התלמידים. אפשר להיעזר באיור גוף האדם כדי לחשוב על סוגים שונים של 
נתינה. כל קבוצה תשלח נציג להציג את הרשימה או את הציור שציירה.

לסיום: התלמידים יעתיקו ויעטרו את הפתגם השבועי:
הנתינה  - משמחת כשהיא מכל הלב,

אתן בשמחה לכל מי שאני אוהב!

מהלך שיעור
שמחה של נתינה

פעילות 2: מה אפשר לתת 

בתמונה ראינו אדם שנותן כסף לעני אך לא תמיד יש לנו כסף לתת. אנחנו הילדים איננו יכולים לקנות ומותר לנו 
לתת חפצים משלנו רק ברשות ההורים. אז כיצד בכל זאת נוכל לתת ולשמוח?

שאלה לדיון: נתינה אינה רק של כסף או משהו חומרי. מה עוד אנו יכולים לתת? 

נתלה על הלוח איור של גוף האדם )נספח 2( ונכוון את התלמידים לתשובות בהתאם לחושים: 
• אוזניים: להקשיב

• עיניים: מאור פנים
• פה: חיוך, עידוד, ברכה )בוקר טוב, בהצלחה(, מחמאה על בגד או חפץ חדש וכד'.

• ידיים: אנו יכולים לעזור עם הכוח שלנו – לסחוב, לסדר, לצייר ציור לחבר חולה או לאבא ואמא, לשחק עם         
           האחים הקטנים והחברים, לתת לאחרים ליהנות ממה שיש לנו, לשתף חברים במשחקים שלנו וכד'.

• רגליים: לרוץ לעזרה, להביא דברים שאבא ואמא מבקשים.

התלמידים ישלימו דף עבודה בנושא הנתינה באיברי הגוף )נספח 3(.
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אני בחברה - כוחות ויכולות
ב"ה

האמצעים - שמחה פורצת גדר

שמחה- מי שטוב לו הוא שמח

סיום: גם אני שמח לתת 

התלמידים יתנסו בנתינה מתוך מבחר אפשרויות:

•  הכנת ציור לחבר חולה
•  כתיבת מכתב תודה לאבא ואמא )אפשר להיעזר בנספח 4(.

•  הכנת קישוט קיר לכיתה מקבילה או למסדרון לרווחת התלמידים )דורש הכנה מראש מצד המורה(.

מהלך שיעור
שמחה של נתינה
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אני בחברה - כוחות ויכולות
ב"ה

נושא 4:  המטרה / גאולה

המטרה הסופית של שליחותנו בעולם היא הבאת הגאולה. הגאולה היא 
משאת חייו של כל יהודי.  

הן בזכות הטוב הצפון בה – ברוחניות וגם בגשמיות – המובטח באחרית 
הימים, והן בשל הדברים הרעים  שייפסקו  מיד כשִנָּפרד מן הגלות. 

ההתבוננות בגאולה תביא את התלמידים להבחין בין טוב לרע ולעשות  
מעשים טובים מתוך הבנה כי זוהי הדרך להחשת  הגאולה שהיא גילוי הטוב 

באדם, בזולת ובכל העולם.  כל יהודי יכול לקרב את הגאולה על ידי קיום 
המצוות  וממילא מוטלת עליו גם החובה לעשות זאת ואין הוא יכול להסתפק 

ברצון ובגעגועים בלבד. עלינו מוטלת האחריות להתאמץ ולהביא את המשיח. 
כל פעולה קטנה חשובה וכל מעשה קטן יכול להכריע את הכף

ולהביא את הגאולה.

המטרה / גאולה
המיקוד לכיתה א’: אני מביאה את הגאולה

1

גאולה - אני מביאה את הגאולה )3 שיעורים(

   פריסה לכיתות א’-ו’

   טבלת נושאי השיעורים ומטרות

   מערכים:

שיעור 20:   גאולה זה טוב!        

שיעור 21:   יש לי אחריות! 

שיעור 22:   כל פעולה שווה 

בנושא הקודם בחנו התלמידים את האמצעים, שיסייעו להם בביצוע השליחות 
)התקשרות לרבי ושמחה(. 

במסגרת הנושא הרביעי נציב לתלמידים את המטרה – גאולה )בהתאמה 
לגאולת מצרים בניסן(. הנושא יילמד מנקודת מבט חברתית: 

ציפיה פעילה, מעורבות ועשייה, קבלת אחריות ועוד.
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המטרה / גאולה - פריסה לכיתות א’-ו’ 
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אני בחברה - כוחות ויכולות
ב"ה

טבלת נושאי השיעורים ומטרות 

מטרותהסוגה בחב"דהשיעור

שיעור 20

גאולה זה טוב

1. התלמידים יגדירו את הגאולה כטוב ואת הגלות כרע.חכמה – פותחים 

2. התלמידים יסווגו דברים לגלות או לגאולה על פי החלוקה -  טוב-רע.

3. התלמידים יבחינו בפרטים גלותיים שאינם מתאימים לגאולה.

שיעור 21

יש לי אחריות!

1. התלמידים יבדילו בין דברים שתלויים בנו לבין דברים שאינם תלויים בנו.בינה – מתבוננים

2. התלמידים יבינו כי הגאולה תלויה בהם ובאפשרותם לקרב אותה במעשיהם 
   הטובים

שיעור 22

כל פעולה שווה

דעת – מתחברים 
ומיישמים 

1. התלמידים יראו כמה כל מעשה יכול להשפיע.

2. התלמידים יבינו כי במצב שבו אנו נמצאים כיום כל מעשה קטן יכול להכריע את 
   הכף.

3. התלמידים יגדירו מעשים קטנים ויומיומיים שהם עושים ובכוחם לזרז את הגאולה

המטרה – גאולה-אני מביאה את הגאולה

תאריכים חסידיים משתלבים: ב ניסן, יא ניסן
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אני בחברה - כוחות ויכולות
ב"ה

שיעור מס' 20  חב"ד חכמה – פותחים  גאולה – אני מביא את הגאולה

המטרה - הגאולה 

נושא שיעור
גאולה זה טוב!

הנושאים הקודמים עסקו בשליחות האדם בעולם ובאמצעים ליישם את השליחות: התקשרות לרבי 
ושמחה. בשיעור הזה נתחיל לבחון את המטרה הסופית של השליחות – הבאת הגאולה. הגאולה היא 

משאת חייו של כל יהודי.  הן בזכות הטוב הצפון בה – ברוחניות וגם בגשמיות – המובטח באחרית 
הימים, והן בשל הדברים הרעים  שייפסקו  מיד כשִנָּפרד מן הגלות.

עם כל הפרטים הרבים הידועים על הגאולה )גם לילדים( ההגדרה הפשוטה צריכה להיות שגאולה 
מול גלות היא טוב מול רע. גאולה היא טוב מוחלט בכל מקרה ובהצבת יעד הגאולה ברור  שהטוב 

מתבטא ברבדים פנימיים וחיצוניים. במהלך ההתבוננות בגאולה יבחינו התלמידים בין טוב לרע וינתבו 
את העשייה שלהם לטוב מתוך הבנה כי זוהי הדרך להחשת  הגאולה שהיא גילוי הטוב באדם, בזולת 

ובכל העולם.

א.  התלמידים יגדירו את הגאולה כטוב ואת הגלות כרע.

ב.  התלמידים יסווגו דברים לגלות או לגאולה על פי החלוקה -  טוב-רע.

ג.  התלמידים יבחינו בפרטים גלותיים שאינם מתאימים לגאולה.

פתיחה                למה גאולה?            5 דקות, מליאה

פעילות 1                ממיינים!            5 דקות, מליאה 

פעילות 2                איך ידענו? דיון          10 דקות, מליאה

פעילות 3                מתקנים סיפורים          20 דקות, מליאה

סיום                 גאולה זה טוב!           5 דקות, יחידני

1.  תמונות ומילים )נספח 1(

2.  סיפורים - גלות וגאולה )נספח 2(

( + סרט מתנות לקשירה. 3.  סמלים )נספח 3 

4.  שתי קופסאות קרטון, אחת לבנה ואחת שחורה ועליהן המילים "גלות" "גאולה"

5.  חפצים בתוך שקית: אקדח, מזרק, ספר תורה קטן, תניא, פרי, פלסטר.

6.  רעשנים או בלונים מנופחים מעט ומלאים באורז או כל כלי אחר להרעיש בו .
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אני בחברה - כוחות ויכולות
ב"ה

שיעור מס' 20  חב"ד חכמה – פותחים  גאולה – אני מביא את הגאולה

המטרה - הגאולה 

מהלך שיעור
גאולה זה טוב!

פתיחה: למה גאולה? 

המורה יאמר לתלמידים שהוא רוצה לשאול אותם שאלה ומי שיודע את התשובה – שיענה. המורה יקרא: "מי 
אנחנו"? והתלמידים יענו: "צבאות השם". 

)מן הסתם הילדים מכירים את הסיסמה, וגם אם לא כולם- חלק ודאי ידעו לענות( .

המורה ימשיך:
ומה תפקידנו?  והתלמידים יענו: להילחם

המורה: במי? במה? התלמידים: ביצר הרע 
המורה: ובכך נקרב... התלמידים: את הגאולה!

לאחר שהתלמידים יודעים את הסיסמה  המורה ישאל: מהי גאולה? בשביל מה אנחנו צריכים גאולה? התשובות 
הצפויות יתייחסו לתיאור ייעודי הגאולה, ולדברים הרעים שיפסקו עם בואה וכד'.

פעילות 1: ממיינים! 

המורה יניח את שני הארגזים – השחור שכתוב עליו 'גלות' והלבן שכתוב עליו 'גאולה' ושקית ובה התמונות והמילים 
מנספח 1 והחפצים. 

כל ילד בתורו יכניס את היד ויוציא משהו מהשקית. אם החפץ מתאים לגלות - הוא יניח אותו בארגז השחור ואם 
לגאולה - הוא יניח אותו בארגז הלבן. המורה יעודד את התלמידים להסביר מהו החפץ שהוציאו, לאיזה ארגז הוא 

מתאים ומדוע. 

פעילות 2: איך ידענו? דיון 

המורה יסכם במשפט את הפעילות שהייתה: מיינו את כל הדברים לגלות וגאולה. איך באמת ידעתם? איך  יודעים 
מה שייך לגלות ומה לגאולה?

מטרת המורה היא להביא את הילדים להגדיר גלות כ'רע' וגאולה כ'טוב'. לדוגמא: ילד אומר "ידעתי שזה גלות כי 
היה לי מזרק"  המורה ישאל, "אז מה, לא יכול להיות מזרק בגאולה?" הילד יענה: "לא. מזרק זה של חולים" המורה 
יקשה: אין חולים בגאולה? ואז הילד יאמר: לא, חולים זה לא טוב. מזרק זה דבר שקשור לרע אז הוא שייך לגלות".

כך המורה ימשיך לשאול את הילדים ויסכם:
לפי מה שראינו, גאולה זה טוב ולכן בדקתם כל דבר והחלטתם שאם הוא טוב הוא שייך לגאולה. 

אז  מהי הגלות? רע? 
לחיזוק העניין ייקח המורה את הארגז של הגלות, יוציא ממנו את הדברים שהכניסו אליו התלמידים ויבקש מהם 

להבהיר מדוע הם שייכים לגלות.

חשוב להתמקד בעיקר על המילים המבטאות ערכים חברתיים. לדוגמה: המורה יוציא את המילה קנאה וישאל: 
"הוצאתי עכשיו מהארגז של הגלות את המילה קנאה. אתם אומרים שהקנאה שייכת לגלות כי היא איננה דבר טוב 

אז בגאולה לא נקנא בכלל? אפילו אם למישהו יהיה משהו טוב יותר משלי?" וכן הלאה.
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אני בחברה - כוחות ויכולות
ב"ה

שיעור מס' 20  חב"ד חכמה – פותחים  גאולה – אני מביא את הגאולה

המטרה - הגאולה 

מהלך שיעור
גאולה זה טוב!

פעילות 3: מתקנים סיפורים 

המורה יחלק לכל ילד רעשן או כל כלי מרעיש אחר שהביא. )מורה שלא משיג כלי מרעיש או שמעדיף לוותר על 
החוויה הרועשת יכול לומר לתלמידים  למחוא כפיים או לרקוע ברגליים( 

המורה יסביר: עכשיו אספר לכם כמה סיפורים הקשורים לגאולה אבל מסתתר בהם משהו גלותי, משהו רע. מי 
שישמע משהו שלא מתאים לגאולה ירעיש ברעשן שלו ויסביר מה לא בסדר ואיך הוא יודע שזה לא בסדר והכי 

חשוב: איך אפשר לתקן את הסיפור! )נספח 2(. 

בסיפור הראשון היהודים שמביאים ביכורים לבית המקדש רבים וזה רע וגלותי. בסיפור השני הרופא בוכה כי אין 
חולים בגלות אבל עצבות היא דבר רע ואיננה שייכת לגאולה. בסיפור השלישי הילדים מפחדים מאוד מהלוויתן 

הענק, אבל פחד הוא דבר שאינו מתאים לגאולה.

סיכום: גאולה זה טוב! 

כל ילד יקבל סמל )נספח  3( ובו כתוב "גאולה זה טוב!" ומקשט אותו כרצונו. 
המורה יתלה לילדים את הסמלים על הצוואר בעזרת סרט מתנות.

הילדים יכתבו במחברת את הפתגם השבועי:
            די כבר לעצבות!  די כבר לגלות!  רוצים שיהיה טוב!

            בואי גאולה!  רוצים שמחה גדולה! רוצים משיח בקרוב! 

94

כיתה א'



אני בחברה - כוחות ויכולות
ב"ה

גאולה – אני מביא את הגאולה

המטרה - הגאולה 

שיעור מס' 21  חב"ד בינה – מתבוננים 

נושא שיעור
יש לי אחריות!

בשיעור הקודם הגדרנו את הגאולה כטוב. משאת נפשו של כל יהודי היא הגאולה. אולם 
יש לדעת כי הגאולה איננה רק חלום שמקווים ומצפים שיתגשם אלא תלויה במעשי היהודי 

ובעבודתו במשך הגלות.
כל יהודי יכול לקרב את הגאולה על ידי קיום המצוות וממילא מוטלת עליו גם החובה לעשות 
זאת ואין הוא יכול להסתפק ברצון ובגעגועים בלבד. עלינו מוטלת האחריות להתאמץ, לפעול 

ולהביא את המשיח.

א.  התלמידים יבדילו בין דברים שתלויים בנו לבין דברים שאינם תלויים בנו.
ב.  התלמידים יבינו כי הגאולה תלויה בהם ובאפשרותם לקרב אותה במעשיהם הטובים.

פתיחה          יוסי מחכה בסבלנות                         10 דקות, מליאה

פעילות 1:                 מחכים או פועלים?                          10 דקות, מליאה

פעילות 2:                 מחכים לגאולה? דיון                         5 דקות, מליאה ויחידני

פעילות 3:                 דרכי פעולה                                    10 דקות, מליאה וקבוצתי 

סיום:                        לא מפסיקים לפעול!                        10 דקות , יחידני
 

הסיפור יוסי מחכה בסבלנות )נספח 1(   .1
רשימת מקרים )נספח מס 3(   .2

רמזי פעולה )נספח 4(   .3
( + מקלות ארטיק כרטיסי ספסל וידיים )נספח 2   .4

כרטיסי בריסטול לבנים בגודל של כעשרה ס"מ על שבעה ס"מ כמספר הילדים  .5
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אני בחברה - כוחות ויכולות
ב"ה

שיעור מס' 20  חב"ד חכמה – פותחים  גאולה – אני מביא את הגאולה

המטרה - הגאולה 

מהלך שיעור
יש לי אחריות!

פתיחה: יוסי מחכה בסבלנות

המורה יפתח את השיעור בסיפור 'יוסי מחכה בסבלנות' המחדד את ההבדל בין דברים שאנו צריכים לעשות כדי 
שיקרו לבין דברים שנקבע ואין לנו אפשרות לזרז אותם )נספח 1(. 

לאחר הסיפור  המורה ייצור דיון עם הילדים: מה אתם אומרים על יוסי?  הילדים מן הסתם יענו: הוא ילד מצחיק. 
הוא חשב שאם הוא ישב ויחכה בסבלנות שיעורי  הבית שלו יהיו מוכנים... 

המורה יקשה: אבל הוא לא סתם חשב על זה. הוא עשה מה שאמא שלו הסבירה לו. נכון? מה היא הסבירה? 
הילדים: היא הסבירה שלא תמיד אפשר לעשות משהו וזה אפילו לא עוזר, פשוט צריך לחכות בסבלנות. 

המורה: אם כך, למה אתם אומרים שהוא ילד מצחיק? הוא עשה בדיוק מה שאמא שלו הסבירה לו... )המטרה היא 
שהילדים יסבירו  שלפעמים אין ברירה וצריך לחכות בסבלנות ולא יעזור אם נעשה משהו  ולפעמים צריך לעשות(. 

להיות גבוה זו דוגמה למשהו שאי אפשר לזרז אותו. פשוט מחכים עד שהוא יקרה. להכין שיעורי בית זו דוגמה 
למשהו שצריך לעשות ואם הילד יחכה אף אחד לא יעשה אותתם במקומו. 

פעילות 1: מחכים או פועלים? 

משחק "מחכים או פועלים": כל ילד מקבל שני מקלות ארטיק. 
אחד עם ציור של ספסל האומר 'מחכים' כמו מישהו שיושב על ספסל ומחכה. ואחד עם ציור של ידיים האומר 
'פועלים' כי  בדרך כלל אנחנו פועלים עם הידיים )נספח 2(. המורה מקריא מקרים שונים והתלמידים צריכים 

להחליט  האם לחכות או לפעול )נספח 3(.  

פעילות 2: מחכים לגאולה? דיון 

המורה יברר עם התלמידים כיצד צריך להתייחס לגאולה. )מומלץ לתת להם לחשוב לפני שיענו(. לאחר התשובות 
של התלמידים המורה ישאל: "אנחנו מחכים לגאולה?" בוודאי. יותר מכל דבר אחר.  אז מה אתם אומרים? להרים 

את הכרטיס של הספסל כי מחכים? מן הסתם חלק מן הילדים יאמרו שכן. 

המורה ישאל: אין הרבה מה לעשות? רק לחכות בסבלנות שהגאולה תבוא? חלק יאמרו שכן, חלק אולי יבינו כבר 
שלא. המורה ימשיך: מה אנחנו יכולים לעשות כדי להביא את הגאולה? התלמידים מן הסתם יעלו רעיונות רבים 

שהם מכירים כדי לקרב את הגאולה )צדקה, קיום מצוות, תפילה וכו'(.

סיכום ביניים: 
שמענו רעיונות יפים כיצד להביא את הגאולה. בטוח שיש מה לעשות ואי אפשר לשבת על הספסל ולחכות 

בסבלנות שהיא תגיע... אז איזה ציור מתאים להרים? )כמובן, את הציור של הידיים(.

התלמידים יעתיקו את הפתגם השבועי:
לא יושבים בסבלנות, יוצאים לפעולה!

עמלים ומתאמצים, שתבוא הגאולה!

שיעור מס' 21  חב"ד בינה – מתבוננים 
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מהלך שיעור
יש לי אחריות!

פעילות 3: דרכי פעולה 

המורה יחלק את הכיתה לשלוש קבוצות. כל קבוצה תקבל דף אחד ובו תמונה של מקרה )נספח 4(. 
חברי הקבוצה צריכים לחשוב כיצד יפעלו במקרה הזה באופן שיקרב את הגאולה.  במקרה הצורך המורה יכול 
לעזור מעט ולכוון את הילדים. כל קבוצה משתפת את הכיתה במקרה שלה וכיצד בחרה לפעול. המורה ישאל: 

הדרך שבה בחרתם מקרבת את הגאולה? כיצד?

לאחר שכל הקבוצות הציגו את הפתרונות שלהן לסיפורי המקרים שקיבלו המורה יסביר שבכל המקרים הילדים 
בחרו בפעולה טובה שמקרבת את הגאולה שהיא דבר טוב.  כדי לדעת מה יקרב את הגאולה עלינו  לשאול את 

עצמנו אלו פעולות יוסיפו טוב מסביבנו.  

סיכום: לא מפסיקים לפעול! 

כל תלמיד יקבל חתיכת בריסטול, יחשוב על דרך פעולה כדי להביא את הגואל ויצייר אותה על הבריסטול שלו. 

שיעור מס' 21  חב"ד בינה – מתבוננים 
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שיעור מס' 20  גאולה – אני מביא את הגאולה

המטרה - הגאולה 

שיעור מס' 22 

נושא שיעור
כל פעולה שווה

בשיעור שעבר הסברנו כי הציפיה לביאת המשיח אינה יכולה להישאר בגדר המתנה בלבד 
אלא חייבת להתבטא גם במעשים שיקדמו את בואו.  לכן חובה עלינו לעשות כל שביכולתנו 

כדי להביא את משיח צדקנו.
בשיעור זה  נלמד כמה כל פעולה קטנה חשובה וכיצד כל מעשה קטן יכול להכריע את 

הכף ולהביא את הגאולה. אין צורך לעשות דווקא מעשים גדולים וודאי שאין לזלזל במעשים 
קטנים משום שבכוחה של כל פעולה להיות זו שמביאה את הגאולה האמתית והשלמה.

א.  התלמידים יראו כמה כל מעשה יכול להשפיע.

ב.  התלמידים יבינו כי במצב שבו אנו נמצאים כיום כל מעשה קטן יכול להכריע את הכף.

ג.   התלמידים יגדירו מעשים קטנים ויומיומיים שהם עושים ובכוחם לזרז את הגאולה.

פתיחה               תחרות משיח                                  10 דקות, קבוצות

פעילות 1:                      כוחו של פתק!- דיון                         10 דקות, מליאה

פעילות 2:                      מעשים קטנים                                15 דקות, מליאה

פעילות 3:                      חיסכון מצטבר                                 5 דקות, מליאה

סיום:                             המעשה הקטן שלי                           5 דקות , יחידני
 

תמונות יום ולילה )נספח 1(   .1
סיפור 'החיוך שחזר' )נספח 3(   .2

( + מדבקות קטנות. תמונת השק )נספח 2( (   .3
פתקים קטנים לבנים לפחות פי 4 ממספר הילדים  .4

דבק סלוטייפ   .5
מדבקות לבנות מרובעות גדולות כמספר הילדים  .6

חב"ד דעת – מתחברים
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מהלך שיעור
כל פעולה שווה

פתיחה: תחרות משיח

המורה יכריז על תחרות מיוחדת. הוא יחלק את הכיתה לשתי קבוצות וידאג שלכל ילד יהיה ביד מכשיר כתיבה. 
במרכז כל קבוצה הוא יניח ערמת פתקים לבנים. את הלוח יחלק המורה לשניים, במרכז הלוח יכתוב המורה את 
המילה 'משיח' באותיות דפוס ויסביר:  כל ילד צריך לכתוב את המילה 'משיח' על הפתק שקיבל ולהדביק אותה 

בצד הלוח של קבוצתו.  כשהוא מסיים הוא צריך לקח פתק נוסף ולכתוב עליו שוב 'משיח'.  התלמידים יכתבו את 
המילה ויבואו למורה לקבל סלוטייפ להדבקה )מומלץ להביא את הסלוטייפ עם מכשיר שחותך אותו(.  לחילופין 

אפשר להשתמש בפתקיות ממו שנדבקות. כמובן, הכתיבה לוקחת זמן אך מכיוון שהכוחות שווים  הדבר לא מהוה 
בעיה. מטרת התחרות היא להראות לילדים עד כמה כל פרט קטן מכריע את הכף. לאחר זמן מה המורה מודיע 

על הפסקת התחרות. סופרים את הפתקים והקבוצה שהצליחה להדביק מספר רב יותר של פתקים זוכה. התחרות 
אמורה להסתיים בהבדל של פתק או שניים.

פעילות 1: כוחו של פתק!- דיון

המורה ישאל שאלות שמטרתן לחדד את המסר העולה מההתנסות: 
לכתוב 42 פעמים זה הרבה? לכתוב 40 פעם זה הרבה? מה היה ההפרש בין מספר הפתקים של קבוצה א למספר 

הפתקים של קבוצה ב? שניים? שניים זה הרבה? ואם הם היו כותבים עוד שני פתקים הם היו מגיעים גם ל42? 
אז יכול להיות שרק בגלל שני פתקים קטנים שלוקח פחות מדקה לכתוב קבוצה אחת תנצח?

מכאן יעבור המורה לנושא השיעור – המשיח וישאל את התלמידים: משיח הוא חשוב? הוא דבר גדול? )ברור. 
בשבילו ה' ברא את העולם(. כדי להביא את המשיח צריך לעשות מעשים גדולים וחשובים או מעשים קטנים 

ושוליים?  כדי להביא את המשיח עושים הרבה מעשים קטנים. עוד מצוה ועוד מצוה ועוד אחת והוא יגיע. יכול 
להיות שבמעשים קטנים נצליח להביא את המשיח? כן. כמו ששני פתקים קטנטנים הביאו ניצחון לקבוצה א.

פעילות 2: מעשים קטנים

המורה ישאל את התלמידים אלו מעשים קטנים אפשר לעשות כדי להביא את המשיח. הוא יתלה על הלוח תמונות 
של יום ולילה )נספח 1( ויברר אלו מצוות אפשר לעשות ביום ואלו בלילה. לדוגמה: מצוות ציצית תיכתב ליד 

התמונה של היום והכנת נטילת ידיים ליד המיטה תיכתב ליד התמונה של הלילה. אם יש מצוה שמתאימה גם ליום 
וגם ללילה כותבים אותה ליד התמונות. חשוב שהדוגמות יהיו קשורות גם לפן החברתי כמו: לחייך לחבר, לפרגן, 

לוותר –כל מצווה קטנה יכולה להכריע את הכף ולהביא את המשיח.

לבסוף ילמד את התלמידים את הפתגם השבועי:
כל מצווה קטנה יכולה להכריע,

כל מעשה קטן יכול להשפיע,
ופתאום-  ... תבוא גאולה!!!
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מהלך שיעור
כל פעולה שווה

פעילות 3: חיסכון מצטבר

לכל מעשה יש השפעה רוחנית. אבל פעמים רבות אפשר לראות השפעה רחבה של מעשה קטן. המורה יקריא את 
הסיפור "חיוך שחזר" העוסק בכוחו של חיוך אחד )נספח  3(.לאחר הסיפור ישחזר המורה יחד עם הילדים לכמה 

אנשים עזר החיוך ואיך  השרשרת הייתה מתפתחת במקרה של פגיעה או כעס חלילה.  
המורה יוריד את התמונות מהלוח וישאל: ראינו שכדי להביא את המשיח צריך הרבה מצוות קטנות.  איך נצליח 

לעשות כל כך הרבה מצוות? 

המורה יתלה על הלוח את תמונת השק )נספח 2(, יראה לתלמידים מדבקות קטנות ויסביר:  השק הגדול הזה הוא 
כמו כמות המצוות שאנחנו צריכים לקיים כדי להביא את המשיח. המדבקות הקטנטנות האלו הם המעשים הקטנים 

שלנו. עכשיו נדביק על השק למשל מצוה של ברכה. )המורה ידביק מדבקה קטנה בפינה(. אוי, היא כזו קטנה, 
בקושי רואים אותה. איך נצליח למלא שק כל כך גדול? זה ייקח  זמן רב, נכון?

המורה יבחר ילד אחד ויחשב אתו כמה ברכות ברך היום על אוכל.  )בבוקר שתית שוקו? לקחת קצת ביסקוויטים 
לכיתה? היה לך היום לחם? פרי? בצהריים תאכל מה שאמא הכינה? תקבל איזה ממתק? וארוחת ערב?  אז כל יום 
אתה מברך לפחות 10 ברכות?(  המורה יפנה לכיתה: הוא מברך לפחות עשר ברכות כל יום. מי עוד מברך לפחות 
עשר ברכות בכל יום? כל הכיתה! ואנחנו ___ ילדים בכיתה בלי עין הרע! אז בואו נדביק: )המורה ידביק מדבקות 

ויספור בקול:  עשר ל_____, ועוד עשר, ועוד עשר ועוד עשר... בשלב כלשהוא הוא יעצור ויראה את השק לילדים: 
תראו כמה הוא מלא! וזה עוד לפני שסיימתי להדביק לכם את כל הברכות של היום! ומה עם כל הברכות שברכתם 

כולכם אתמול? ושלשום? ולפני שנה? ומה עם המצוות האחרות? התפילות של כל הילדים כל יום? וכיבוד הורים? 
ואהבת ישראל של כולכם? השק כבר כמעט מלא לגמרי! אז מה נשאר? אולי עוד מצוה קטנה אחת, אולי שתיים. 

אולי זו תהיה המצווה של הכיתה שלנו שתביא את המשיח... 

סיכום: המעשה הקטן שלי

כל ילד יקבל מדבקה  מרובעת ויצייר או יכתוב לעצמו  את המצווה שהוא בוחר לקיים כדי לקרב את המשיח. בכל 
פעם שהוא יצליח לקיים את המצווה "שלו" הוא יצייר חיוך על המדבקה הגדולה. המורה יציע לבדוק  בשבוע הבא 

למי יש הכי הרבה חיוכים!

אפשרות נוספת: לשים קופה או קופסה במקום מרכזי בכיתה וכל ילד שיקיים את המצווה שלו יכניס פתק לקופה. 
בשיעור הבא נספור כמה פתקים אספנו יחד.

הערה: כדאי שגם המורה יבחר מצווה ויכניס פתקים...
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נושא 5: יסוד הקיום של היחיד ושל העם

אהבת ישראל היא יסוד מרכזי ביהדות וכפי שאמר הלל: "זה כלל גדול 
בתורה". בין בני משפחה ישנה אהבה ואחדות למרות השוני וחילוקי הדעות. 
בדומה לכך, עם ישראל הם משפחה אחת – כולם בנים של הקב"ה. לפיכך 

עלינו לאהוב  כל יהודי גם אם הוא שונה מאתנו, או אפילו יהודי שאיננו מכירים 
כלל. 

לעיתים יכולים להיווצר משברים ומחלוקות בין חברים ובין אחים  הנובעים 
מהשונות בין בני האדם. אולם ברגע  האמת מתגלה נקודת האחדות האמתית 
והפנימית שקיימת בעם ישראל.  האחווה הטבעית  בין יהודים נשארת לתמיד. 
לפיכך אדמו"ר הזקן מסר נפשו כדי שחסידיו יהיו כמשפחה אחת ממש וחינך 

את חסידיו לנהוג כאחים איש כלפי רעהו.
בסיום היחידה יעסקו התלמידים בערך של קבלת השונה. תחילה ייחשפו 
התלמידים לדילמות יומיומיות העוסקות בשוני ביניהם מבחינת ההרגלים 

וההעדפות, ויציעו פתרונות ודרכי התמודדות לקשיים הנובעים משוני. בחלק 
השני יכנסו התלמידים לנעליהם של ילדים מיוחדים וינסו להתמודד עם קשיים 

שונים המלווים אותם. כך הם יבינו את החשיבות שבקבלת הילד המיוחד 
וילמדו כיצד לגלות רגישות כלפיו.

יסוד הקיום של היחיד ושל העם / אחדות ואהבה
המיקוד לכיתה א’: כל ישראל אחים

1

אחדות ואהבה )4 שיעורים( א. 

תורה )4 שיעורים( ב. 

הנושא החמישי הוא יסוד הקיום של היחיד ושל העם – בנושא זה ייבחנו ערכים 
מרכזיים בחיי היהודי, והדרך שבה הם משפיעים על ביצוע המטרה והתפקיד. 

נושאי המשנה הם אהבה ואחדות,
)בהקשר לימי הספירה( והתורה )בהקשר לחג השבועות(.

   פריסה לכיתות א’-ו’

   טבלת נושאי השיעורים ומטרות

   מערכים:         

שיעור 23:   כולנו משפחה אחת 

שיעור 24:   אחווה בעת צרה

שיעור 25:   חסידים הם משפחה אחת

שיעור 26:   קבלת השונה
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תה
הכי

תה א’
כי

תה ב’
כי

תה ג’
כי

תה ד’
כי

תה ה’
כי

תה ו’
כי

מיקוד 
ה

תי
שנ

ה

ם
שראל אחי

כל י
שראל גוף 

ם י
ע

סד 
אחד – ח

תינה
ונ

שראל בדיבור
ת י

אהב
ת איננה 

אחדו
ת 

אחידו
ם 

ת כל האד
הווי דן א

ת
לכף זכו

ם – להביט אל 
שראל אחי

כל י
תניא(

מה )פרק ל"ב ב
ש

הנ

פירוט 
שר בין האחים 

הק
שפחה לא תלוי בטיב 

במ
שפחה, או בתכונות 

המ
של האחים. זהו 

ובאופי 
שר עצמי – כך הוא 

ק
שראל כעם 

שר בין בני י
הק

וכחברה. 

 
שראל 

בני י
ערבים זה לזה. 
כל אחד מהעם 
הוא איבר אחר 

בגוף, וביחד 
כולנו גוף אחד. 

אחד הביטויים לאהבת 
שראל מתגלה בדיבור; 

י
שון הרע 

הימנעות מל
ומרכילות. כמוהו גם דיבור 

מכבד והימנעות ממענה 
שעת מריבה. 

ב

שונים 
שבני אדם 

כ
פועלים למען מטרה 

שותפת, נוצרת 
מ

אחדות. על הפעילות 
שות מתוך כבוד, 

להיע
שונה. 

הכרה וקבלת ה
ברכנו אבינו כולנו 

כאחד – האחדות היא 
ש להבין את 

כוח. י
מהותה ואת תרומתה 

לפרט ולכלל. 

בני אדם נוטים 
שוב 

שיפוטיות. ח
ל

להגביל ולצמצם 
אותה עד כמה 

שם-
שניתן. הבעל 

שהזולת 
טוב מסביר 

של 
הוא המראה 

האדם, ופגמים 
בחבר מצביעים על 
של המבקר. 

הפגם 

כיצד ניתן לצוות על אהבה? 
שראל היא אהבה 

אהבת י
שאיננה תלויה בדבר, 

טבעית 
שראל אחים. אם ניתן 

שכל י
כיוון 

שבכל אחד 
ש לחלק העיקרי 

דג
שמה – נצליח להתגבר על 

– הנ
שוף 

ההבדלים החיצוניים ולח
את המאחד. 

ם 
היבטי

ם- 
תיי

חבר
ם

סידיי
ח

של אחווה בין 
הדגמה 

חסידים –"חסידים – אין 
שפחה".

מ
שיים בקבלת 

ניתוח הק
שונה ופיתוח דרכים 

ה
להתגבר עליהם. 

 הכרת תחומי 
הנתינה 

– גמילות 
חסדים )מצוות 

שורות 
הק

לנתינה(
מעגלי הנתינה

הכרת דרכי פעולה 
שון, גם בעת 

שמירת הל
ל

מריבה

מתן כלים לניהול 
קונפליקטים הנובעים 

שונות
מ

מתן כלים להתנהגות 
הולמת כלפי דחויים 
בחברה או לחריגים, 

על פי הכלל: "מה 
שנוא עליך אל 

ש
שה לחברך" 

תע

שפחה לא בוחרים 
 מ

אלא מכילים.
הבנה כיצד נוצרת 
סטיגמה, והקניית 

דרכים להרפות 
ממנה.

 דרכי פעולה ללימוד 
זכות )"אל תדון את 

שתגיע 
חברך עד 

למקומו" – להיכנס 
של..(

לנעליו 

 עיקר וטפל: אבחנה בין ערכים 
חומריים לבין ערכים רוחניים 

)רווח מול מחיר(

פיתוח ראייה דו ממדית 
)ההתנהגות החיצונית והיהלום 

שבפנים(

הקניית דרכים לתוכחה
ש האהבה גם במצבי 

החלת רג
קונפליקט

יסוד הקיום של היחידה ושל העם / אחדות ואהבה 
פריסה לכיתות א’-ו’ 
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טבלת נושאי השיעורים ומטרות 

מטרותהסוגה בחב"דהשיעור

שיעור 23

כולנו משפחה 
אחת

1. התלמידים יבינו כי קשר בין אחים ואחיות במשפחה הוא פנימי ואינו תלוי בנתונים חיצוניים.חכמה – פותחים 

2. התלמידים  ישוו בין עם ישראל למשפחה ויסיקו כי בין יהודים קיים קשר פנימי.

שיעור 24

אחווה בעת צרה

1. התלמידים ישתכנעו שוני והבדלים בין יהודים הם לגיטימיים ואינם סותרים ערכים כמו אהבה  בינה – מתבוננים

    ואחדות.

2. התלמידים יבחינו בקשר הפנימי המתקיים בעתות צרה בין אחים במשפחה וגם בין יהודים 

   בעם ישראל . 

שיעור 25

חסידים הם 
משפחה אחת

דעת – מתחברים 
ומיישמים 

1. התלמידים יכירו סיפורים חסידיים שבהם מתבטאת  האחווה שחשו החסידים איש כלפי רעהו.

2. התלמידים יבחינו ברווח הגדול המגיע מאחוות החסידים בתחומים שונים.

שיעור 26

קבלת השונה 

דעת – מתחברים 
ומיישמים 

1. התלמידים יכירו בכך שהשונות בין בני אדם  לגיטימית ואף תורמת לחברה ומעשירה אותה. 

2. התלמידים יקבלו כלים לפעול בשיתוף תוך התמודדות עם הבדלים ויתרגלו תגובה נכונה בזמני 

כעס ומריבה.

3. התלמידים יתנסו בהתמודדות עם קשיים ויבינו את התחושות המלוות ילדים הסובלים מקשיים.

4. התלמידים יכירו בחשיבות קבלת השונה וילמדו לגלות רגישות והבנה כלפי ילדים חריגים.

יסוד הקיום של היחיד ושל העם – האחדות ואהבה –  כל ישראל אחים

התייחסות לתאריכים חסידיים ולמעגל השנה:   ב' אייר
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יסוד הקיום של היחיד ושל העם- אחדות ואהבה 

שיעור מס' 23 אחדות ואהבה – כל ישראל אחים    

נושא שיעור
כולנו משפחה אחת

אהבת ישראל היא יסוד מרכזי ביהדות וכפי שאמר הלל: "זה כלל גדול בתורה". בין בני משפחה ישנה 
אהבה ואחדות למרות השוני וחילוקי הדעות. בדומה לכך, עם ישראל הם משפחה אחת – כולם בנים 
של הקב"ה. לפיכך עלינו לאהוב  כל יהודי גם אם הוא שונה מאתנו, אפילו יהודי שאיננו מכירים כלל. 
במסגרת השיעור נרחיב על הקשר בין אחים ואחיות ונלמד מכך לגבי הקשר עם כל יהודי שהוא אח 

במשפחה הגדולה של עם ישראל. 

התלמידים יבינו כי קשר בין אחים ואחיות במשפחה הוא פנימי ואינו תלוי בנתונים חיצוניים. א. 
התלמידים  ישוו בין עם ישראל למשפחה ויסיקו כי בין יהודים קיים קשר פנימי. ב. 

פתיחה                מי הכי אחי?                                               5  דקות, מליאה

פעילות 1               המשפחה שלי                                 15 דקות, יחידני ומליאה

פעילות 2               עם ישראל – משפחה אחת גדולה                15 דקות, מליאה

סיום                          הכנת כרזה                       10 דקות, קבוצות

הקראה )נספח 1(  .1

סיפור )נספח 4(  .2

) 3.  דף דמויות )נספח 2 

) כרטיסי דמויות לתלמידים לפעילות 2 )נספח 3   .4

) כרזות מוכנות עם כיתוב לפעילות סיום )נספח 5   .5

חומרים ליצירת מבנה המשפחה: דף 4A וצבעים לכל תלמיד  .6

4 בריסטולים לקישוט כרזה וחומרים לפעילות סיום  .7

חב"ד חכמה – פותחים
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שיעור מס' 25 

יסוד הקיום של היחיד ושל העם- אחדות ואהבה 

חב"ד חכמה – פותחיםאחדות ואהבה – כל ישראל אחים    

מהלך שיעור
כולנו משפחה אחת

פתיחה: מי הכי אחי? 

המורה יספר לתלמידים על ילד המחפש את אחיו )נספח 1(. הוא פוגש דמויות שונות דומות לו אך מגלה במהרה 
שאינן מתאימות בדיוק לתיאור אחיו המבוקש. בסוף הוא מסביר לתלמידים  שהדבר היחיד המשותף לו ולאחיו הוא 

היותם בנים  לאותם הורים. המורה יבקש מהתלמידים להאזין להקראה, ובסיום כל קטע המציג דמות התלמידים 
יסייעו לילד לחשוב האם זה אחיו או לא. 

מסקנה:  קשרי משפחה אינם נקבעים לפי נתונים חיצוניים, אלא לפי קשר מהותי פנימי.  משפחה נוצרת כשיש אבא 
ואמא! וכך גם בעם ישראל: לכל היהודים יש אבא משותף, שהוא הקב"ה. 

פעילות 1: המשפחה שלי

כל ילד יצייר או ייצור על דף 4A את המשפחה שלו. אפשר לחלק לתלמידים דפי עזר עם דמויות )נספח 2(. 
המורה יזמין כמה תלמידים להציג את התוצר שלהם ולספר מעט על אחיהם ואחיותיהם. כך נראה, כי יש הבדלים 
חיצוניים בין אחים ואחיות בגיל, במראה ובעיסוק. יתכן שיש אחים ואחיות נשואים במשפחה שגרים במקום אחר. 

כך תתחזק המסקנה כי קשר  פנימי במשפחה אינו תלוי בנתונים חיצוניים.

סיום: הכנת כרזה

התלמידים יתחלקו ל-5 קבוצות. כל קבוצה תכין כרזה בנושא  האחדות בעם ישראל )נספח 5(.  
אפשר להביא לתלמידים את הטקסט כתוב והם יקשטו.

פעילות 2: משפחה אחת גדולה

לאחר שהבנו את מהות הקשר במשפחה נסביר את אופי הקשר בין יהודים. עם ישראל הוא משפחה אחת ולמרות 
ההבדלים במראה, בהתנהגות, וכדו' – יש ביניהם קשר פנימי. כולנו בנים של הקב"ה וזה מה שמאחד אותנו. לפיכך 

עלינו לנהוג באהבה ובאחדות איש כלפי רעהו. 
המורה ילמד את הפתגם השבועי: 

הבה ונראה מי שייך למשפחה הזו, וכיצד אפשר לאהוב את הזולת.
כל זוג תלמידים יקבל כרטיס עם איור של דמות )נספח 3(. המורה יספר להם על ילד שפגש דמויות שונות ובכל 

מפגש ראה שוני בינו לבין הדמות והתלבט כיצד לנהוג כלפיו. התלמידים יאמרו לילד כיצד עליו להתנהג ויזכירו לו 
שעם ישראל הוא כמו משפחה אחת ולכן יש לאהוב כל יהודי מהעם שלנו)נספח 4(. בכל פעם, התלמידים שקיבלו 

את הדמות המתאימה יציגו את הכרטיס לפני הכיתה.  כל הכיתה תקרא בקול את הפתגם: נזכור היטב ולא.... )כנ"ל( 

שיעור מס' 23 
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שיעור מס' 25 

יסוד הקיום של היחיד ושל העם- אחדות ואהבה 

שיעור מס' 24 אחדות ואהבה – כל ישראל אחים    

נושא שיעור
אחווה בעת צרה 

בשיעור הקודם הסברנו שהבסיס של אהבת ישראל הוא שכל עם ישראל הם כמו משפחה אחת. 
בשיעור זה נתייחס למשברים ביחסים שבין אדם לחברו הנובעים מהשונות בין בני האדם ונדגיש כי 
השוני המוביל למחלוקת הוא חיצוני ובשעת אמת מתגלה נקודת האחדות שהיא אמיתית ופנימית. 

אחדות האומה מתגלה הן במעגל המשפחתי כאשר אחד מבני המשפחה חולה וכד' והן במעגל 
הלאומי כאשר יהודים נמצאים במצוקה מתגברת האחדות למרות השוני שקיים.

א.    התלמידים ישתכנעו כי שוני והבדלים בין יהודים הם לגיטימיים ואינם סותרים ערכים כמו 
       אהבה ואחדות.

ב.    התלמידים יתבוננו בקשר הפנימי המתקיים בעתות צרה בין אחים במשפחה וגם בין יהודים
       בעם ישראל. 

פתיחה                אנחנו שונים, אבל חברים                           10 דקות, זוגות ומליאה

פעילות 1               כוח האחדות במשפחה                    10 דקות, יחידני

פעילות 2               משפחה מאוחדת                               10 דקות, יחידני ומליאה

פעילות 3               כוח האחדות בעם                               10 דקות, מליאה

סיום                          אמירת תהילים                                           5 דקות, מליאה

כרטיסים )נספח 1(   .1

סיפור ) נספח 2(   .2

איורים  )נספח 4(  .3

) דף עבודה )נספח 3   .4

חב"ד בינה – מתבוננים
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יסוד הקיום של היחיד ושל העם- אחדות ואהבה 

אחדות ואהבה – כל ישראל אחים    

מהלך שיעור
אחווה בעת צרה 

פתיחה: אנחנו שונים, אבל חברים 

כל זוג יקבל כרטיס ובו התייחסות לפריט חיצוני כגון מראה/תחביב/מקום מגורים וכד' )נספח 1(. 
כל אחד יתעניין אצל בן הזוג שלו מה הוא מעדיף בהתאם לקטגוריה שקיבלו ויחד הם יבנו משפט שיתאר את השוני 

ביניהם  וידגיש את היותם חברים למרות זאת. למשל, שני תלמידים יקבלו כרטיס 'האוכל האהוב עלי', כל אחד ישאל 
את השני מה הוא אוהב לאכול ויחד הם יבנו משפט מעין זה: אני אוהב לאכול פיצה ואני אוהב לאכול סלט ובכל 

זאת אנחנו חברים..
כל זוג יקריא לפני הכיתה את המשפט שלו ובסיומו יאמר את הפתגם השבועי: 

הזוג יגיד את נוסח א' של הפתגם וכל התלמידים יגידו את נוסח ב' שלו:

     נוסח א:                                            נוסח ב:
     אנחנו קצת שונים,                             אתם קצת שונים

      ובכל זאת חברים!                            ובכל זאת חברים!

אפשרות להרחבה: 
אפשר להמשיך את הפעילות כאשר הזוגות מחליפים ביניהם את הכרטיסים וכל זוג תלמידים בונים יחד לעצמם 

משפט המתייחס לשוני המופיע בכרטיס. כך כל זוג תלמידים יכירו את השוני בכל התחומים ויראו כי ההבדלים אינם 
פוגעים באהבה ובאחדות שביניהם.

פעילות 1: כוח האחדות במשפחה 

התלמידים ישלימו דף עבודה על השוני בין בני משפחתם )נספח 3(. המורה ינחה אותם להדביק בריבועים המופיעים 
בתחילת המשפטים את הדמויות לגזירה מתחתית הדף. בריבועים המופיעים בסיום המשפטים יש להשלים מאכלים 

או תחביבים הקשורים לבני המשפחה.
כדאי לתת לתלמידים דוגמאות: אולי סבא אוהב מוזיקה וסבתא מעדיפה שקט. אני אוהב לרוץ ולשחק ואחי מעדיף 

לישון או לקרוא ספר וכן הלאה.

שיעור מס' 24  חב"ד בינה – מתבוננים
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ב"ה

יסוד הקיום של היחיד ושל העם- אחדות ואהבה 

אחדות ואהבה – כל ישראל אחים    

פעילות 2: משפחה מאוחדת 

המורה יספר לתלמידים סיפור על ילדה הכועסת על אחיה הקטן ואינה מוכנה לשחק אתו או לעזור לו )נספח 2(.  
כאשר האח נמצא במצוקה ומאושפז בבית רפואה מתגלה  האהבה ביניהם וכוח זה מנצח את הכעס שלה עליו.

במהלך הסיפור המורה יעצור בנקודות המתאימות וישאל את התלמידים: האם לדעתכם הילדה תסכים לשחק עם 
אחיה? כך התלמידים יגיעו למסקנה  המתבקשת.   

המורה יסביר: 
ראינו אצל הילדה שני רצונות: בתחילה היא כעסה על אחיה ואחר כך רצתה להתקרב אליו. כיצד? 

לכל אדם רצונות רבים אך יש הבדל ביניהם. רוב הרצונות הם חיצוניים - ברגע אחד הם רצויים ובמשנהו הם ישתנו. 

לדוגמה: ילד רוצה שוקולד. מחר הוא יעדיף ארטיק ואם הוא לא ירגיש טוב יכול להיות שהשוקולד יגרום לו להקיא 
והוא לא יוכל להסתכל עליו בכלל.

לעומת זאת, יש רצונות שהם פנימיים. דברים שהם חלק מנפש האדם ולכן הם נצחיים ואינם משתנים. למשל, הרצון 
לחיות, הרצון להיות חלק מהמשפחה שלי, הרצון לאהוב כל יהודי  וכמובן,  לקיים את התורה והמצוות לפי רצון ה'.

לפעמים ביום-יום הרצונות הפנימיים מוסתרים על ידי הרצונות החיצוניים. למשל, איזה רצון חזק יותר? לשחק 
בכדור או לחיות? כמובן – הרצון לחיות. אך יתכן שילד יתבלבל וכאשר הוא רוצה לשחק בכדור ופתאום הכדור בורח 

לכביש הוא עלול לרוץ אחרי הכדור לכביש וכך לסכן את חייו. 

אולם אם יזכירו לילד שזה מסוכן או שהוא יראה מכונית מתקרבת בוודאי שהוא יעצור ויוותר על הכדור בשביל הרצון 
הפנימי לחיות. כלומר, בזמן של סכנה או צרה מתגלה הרצון הפנימי האמיתי.

כך גם כל יהודי רוצה לאהוב את אחיו אך לפעמים הרצונות החיצוניים מפריעים לו בכך. לכן לפעמים אנחנו רבים 
עם אחים או עם חברים בגלל ממתק או משחק, אבל בעת צרה מתגלות האחדות והאהבה כפי שראינו בסיפור.

התלמידים יעתיקו ויעטרו את הפתגם השבועי:
גם אם יש מריבות בין אחים ,

אהבה אמתית נמצאת בפנים!

מהלך שיעור
אחווה בעת צרה 

שיעור מס' 24  חב"ד בינה – מתבוננים
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ב"ה

יסוד הקיום של היחיד ושל העם- אחדות ואהבה 

אחדות ואהבה – כל ישראל אחים    

פעילות 3: כוח האחדות בעם

המורה יציג בפני התלמידים תמונות שונות )נספח 4( המתארות מצבים של קושי וצרה וישאל אותם איך אפשר 
לסייע ליהודים הנתונים בצרות אלה. כך תתגלה תמונה של אחדות בעם:

• תמונה של אדם חולה - כאשר שומעים על אדם שחולה, אנו אומרים תהילים לרפואתו, גם מבלי להכיר אותו 
  אישית.

• תמונה של טילים - כאשר יהודים בערים מסוימות בארץ ישראל נמצאים בסכנה יהודים ממקומות אחרים  
  מתגייסים לעזור להם )לארח אותם כדי שלא יהיו במקום מסוכן, לשלוח להם דברים שישמחו אותם וכד'(.

• תמונה של כדור הארץ - כאשר יהודים במדינה מסוימת בעולם נמצאים בסכנה יהודים ממקומות אחרים דואגים 
  להם )בגשמיות וברוחניות-כל נושא השליחות(.

• תמונה של מקרר ריק - כאשר יש משפחות ששרויות במצוקה כלכלית ואין להן מספיק כסף יהודים אחרים עוזרים 
  להן ותורמים כסף או מצרכי מזון )אפשר לספר לילדים על פעילות מקומית מוכרת להם – קופות מזון המותקנות  

  בעיר וכדומה(.

המורה יציע לתלמידים להעלות רעיונות נוספים שבהם מתגלה האחדות בעם ישראל בזמנים קשים.

המורה יסכם שכאשר מרגישים כעס או כשיש חילוקי דעות אפשר להיזכר ברגשות החיוביים המתגלים בזמנים 
קשים וכך להמשיך ולחיות באחווה. )בהשראת הסיפור: דינה  יכולה לחשוב מה הייתה מרגישה אם לאחיה היה 

קורה משהו חס ושלום, וכך להבין שהיא אוהבת אותו(.

סיום: אמירת תהילים 

כדאי להעביר את הנלמד למישור המעשי ולומר עם התלמידים פרק תהילים או לתת מטבע לצדקה לרפואת כל 
חולי עם ישראל ולזכות כל היהודים בעולם.

מהלך שיעור
אחווה בעת צרה 

שיעור מס' 24  חב"ד בינה – מתבוננים
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אני בחברה - כוחות ויכולות
ב"ה

שיעור מס' 25  חב"ד דעת – מתחברים

יסוד הקיום של היחיד ושל העם- אחדות ואהבה 

אחדות ואהבה – כל ישראל אחים    

נושא שיעור
חסידים הם משפחה אחת

בשיעור הקודם דיברנו על האחווה הטבעית הקיימת בין יהודים. בשיעור זה תורחב היריעה בהתבוננות 
על האחווה בין החסידים. אדמו"ר הזקן מסר נפשו על כך שחסידים יהיו כמשפחה אחת ממש וחינך 

את חסידיו לאהוב איש את רעהו כאחים ממש.  בין החסידים היה מקובל לומר: "פרוסת הלחם שיש לי 
היא שלך כשלי", והיו מקדימים תיבת 'שלך' ל'שלי'. 

התלמידים יכירו סיפורים חסידיים שבהם מתבטאת  האחווה שחשו החסידים איש כלפי רעהו. א. 

התלמידים יבחינו ברווח הגדול המגיע מאחוות החסידים בתחומים שונים. ב. 

פתיחה                למה יש לנו שתי עיניים?                               5  דקות, מליאה

פעילות 1               עזרה בגשמיות                       10 דקות, מליאה

פעילות 2               תמונות מספרות - עזרה ברוחניות                10 דקות, קבוצתי ומליאה

פעילות 3               בניית ספרון                       15 דקות, יחידני

סיום                איך חסידים מדברים?                       5 דקות, מליאה ויחידני

סיפור "למה צריך 2 עיניים" )נספח 1(   .1

סיפור "עזרה בגשמיות")נספח 2(   .2

סיפור "עזרה ברוחניות" )נספח 4(  .3

) 4 פאזלים )נספח 3   .4

 ) דף להכנת ספרון )נספח 5   .5

) דפי לבבות )נספח 6   .6

אביזרים להמחשה: כובעים, צעיפים ומעיל  .7
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אני בחברה - כוחות ויכולות
ב"ה

שיעור מס' 25  חב"ד דעת – מתחברים

יסוד הקיום של היחיד ושל העם- אחדות ואהבה 

אחדות ואהבה – כל ישראל אחים    

מהלך שיעור
חסידים הם משפחה אחת

\

פתיחה: למה יש לנו שתי עיניים? 

המורה יצייר פרצוף על הלוח כששתי העיניים שבו בולטות במיוחד וישאל את התלמידים: "מדוע יש לנו שתי 
עיניים?" אחרי שהתלמידים יעלו תשובות אפשריות המורה יספר שאת השאלה הזו שאל הרבי הריי"ץ את אביו 

בילדותו ואביו השיב לו: בעין ימין יש להסתכל על סידור ועל יהודי ובעין שמאל על סוכריה ועל צעצועים )נספח 1(.
בהתאם לסיפור המורה יזמין תלמידים ללוח לצייר את האיורים המתאימים ליד כל עין  ליד עין ימין - יהודי וסידור 

וליד עין שמאל - כדור וסוכריה.

פעילות 1: עזרה בגשמיות 

אדמו"רי חב"ד והחסידים מהווים בעבורנו דוגמה  לאהבת ישראל ולעשייה תוך הקרבה למען יהודים אחרים. היום 
נלמד שני סיפורים: אחד העוסק במתן עזרה חומרית – נתינה מהחפצים שלי, 

והשני עוסק במתן סעד נפשי - עידוד ומילים טובות.

המורה יזמין שלושה תלמידים להמחיש בפנטומימה את הסיפור על החסיד שנתן את המעיל שלו ליהודי אחר 
)נספח 2(. כל תלמיד יציג דמות אחת מהדמויות בסיפור ויעשה את התנועות המתאימות לה. אפשר להזמין את כל 

התלמידים להביע בתנועות גוף ובפרצופים את המסופר )כמפורט בגוף הסיפור(.
מומלץ להביא אביזרים להמחשה: כובעים, צעיפים ומעיל.

פעילות 2: תמונות מספרות - עזרה ברוחניות 

שלב א:
התלמידים יתחלקו ל-4 קבוצות. כל קבוצה תקבל חלקי פאזל להרכבה, תרכיב אותם ותדביק על דף חלק וכך 

יתקבל ציור )נספח 3(. 

שלב ב:
לאחר שכל הקבוצות יסיימו את המשימה המורה יספר סיפור על עזרה ברוחניות– חסיד חולה שנלקח למקום 

מבודד ולא הורשו לבקרו, וחברו היה מגיע מידי יום ללמוד תניא ליד חדרו כדי לעודד את רוחו ולתת לו כוח במצבו 
הקשה )נספח 4(. לכל קטע מתאים ציור שהתקבל בפאזל של אחת הקבוצות. המורה יתלה את הציור על הלוח תוך 

כדי הסיפור.
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ב"ה

שיעור מס' 25  חב"ד דעת – מתחברים

יסוד הקיום של היחיד ושל העם- אחדות ואהבה 

אחדות ואהבה – כל ישראל אחים    

פעילות 3: בניית ספרון - עזרה ברוחניות

התלמידים יקבלו דף משימה עם תמונות מוקטנות מהפאזלים )נספח 5(.  מתחת לכל תמונה התלמידים יכתבו 
משפט מתאים )בכוחות עצמם או בסיוע של המורה(. 

הצעות לכיתוב מתחת לתמונות:
תמונה 1 )חולה(: ר' מאיר שלמה חולה במחלת הטיפוס.
תמונה 2 )אין כניסה(: החולה בבית רפואה, אסור לבקרו.

תמונה 3 )לימוד תניא(: חסיד מגיע וקורא 'תניא' ליד חדרו.
תמונה 4 )החולה מקשיב(: החולה מקשיב ומתחזק 

התלמידים יצבעו את הציורים ויקפלו במקומות המסומנים. כך יתקבל ספרון אישי לכל תלמיד. 

שלב ג:
לאחר הסיפור המורה ידגיש את היכולת שלנו לסייע לאחר בפעולות פשוטות ומעשים קטנים )לאו דווקא נתינה 

חומרית( וידון עם התלמידים.

נקודות לדיון: 
•  באלו דרכים נוספות אפשר לשמח מישהו חולה?

•  מה אפשר לעשות כדי לשמח אנשים )חברים, אח או אחות קטנים( באופן כללי?
•  מה אנו יכולים לעשות כדי לשמח את ההורים?

 
שלב ד:

המורה ילמד את התלמידים את הפתגם השבועי:
נאהב את אחינו, נחיה באחדות

נעזור בגשמיות וגם ברוחניות

מהלך שיעור
חסידים הם משפחה אחת

סיום: איך חסידים מדברים? 

המורה יסכם את הנלמד וידגיש את כוחן של האחווה ושל האחדות בין החסידים ואת חשיבותן בהתאם לדברי 
ה'צמח צדק': "אחדותם של החסידים תוביל אותם עד ביאת משיח".

כל תלמיד יקבל דף בצורה לב ויכתוב בו מעשה טוב שעשה כדי לקדם את האחווה בכתה )נספח 6(. 
המורה יתלה את הלבבות על הקיר בכיתה אחד אחרי השני ובסופם -  תמונה של בית המקדש. למעלה אפשר 

לתלות את דברי ה'צמח צדק': "אחדות החסידים תוביל אותם עד ביאת משיח".
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חב"ד דעת – מתחברים

יסוד הקיום של היחיד ושל העם- אחדות ואהבה 

שיעור מס' 26 אחדות ואהבה – כל ישראל אחים    

נושא שיעור
קבלת השונה

לאחר שהתלמידים עסקו בנושא אהבת ישראל ונחשפו לסיפורים חסידיים בנושא נפנה ליישום הנלמד. 
שיעור זה עוסק בהתמודדויות עם קבלת השונה. בחלק הראשון  יתמודדו התלמידים עם דילמות מחיי 
היום יום העוסקות בשוני בהרגלים ובהעדפות, ויציעו פתרונות ודרכי התמודדות. בחלק השני ה יתנסו 
התלמידים בקשיים המלווים ילדים מיוחדים, יבינו את החשיבות שבקבלת הילד המיוחד וילמדו כיצד 

לגלות רגישות כלפיו.

התלמידים יכירו בכך שהשונות בין בני אדם  לגיטימית ואף תורמת לחברה ומעשירה אותה.  א. 
התלמידים יקבלו כלים לפעול בשיתוף תוך התמודדות עם הבדלים ויתרגלו תגובה נכונה בזמני   ב. 

       כעס ומריבה.
התלמידים יתנסו בהתמודדות עם קשיים ויבינו את התחושות המלוות ילדים הסובלים מקשיים. ג. 

התלמידים יכירו בחשיבות קבלת השונה וילמדו לגלות רגישות והבנה כלפי ילדים חריגים. ד. 

פתיחה               אחיד או מגוון?                                                    5  דקות, מליאה

פעילות 1              נכון ולא נכון                                         10 דקות, מליאה

פעילות 2              איך נתמודד עם הבדלים?                                   10 דקות, מליאה

פעילות 3              התמודדות עם מגבלות גופניות שונות                   10 דקות, יחידני ומליאה

סיום               יחס נכון לילדים מיוחדים                           10 דקות, קבוצתי ומליאה

טקסט להקראה בפתיחת השיעור )נספח 1(   .1

דילמות לפעילות 1 )נספח 2(  .2

דילמות לפעילות 2 )נספח 3(  .3

חומרים להתנסות: צמר גפן, תבניות ביצים וטקסט בעיצובים שונים )נספח 4(  .4

) תמונות )נספח 5   .5
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מהלך שיעור
קבלת השונה

\

פתיחה: אחיד או מגוון?

המורה יקריא בשיתוף התלמידים טקסט העוסק ביופי שבשוני ובהתמודדות עם הבדלים )נספח 1(. 

פעילות 1: נכון ולא נכון

לעתים השוני מעורר תגובות לא רצויות ומחלוקת. עכשיו נברר כיצד ראוי להגיב על שוני. המורה יציג בפני 
התלמידים דילמות שונות ואופן תגובה לדילמה )נספח 2(. התלמידים יצטרכו להחליט האם התגובה מכבדת ונותנת 

מקום לשוני או שזוהי תגובה שאינה ראויה.
אם התגובה ראויה התלמידים יניחו יד על כתפי החבר שלידם )מסמל אחדות( ואם היא אינה ראויה התלמידים 

ישלבו ידיים.

המורה ידגיש כי גם כאשר ילד פועל בצורה שאינה לפי טעמנו אין מקום למילות גנאי ולהתרחקות ממנו שהרי 
הקב"ה בעצמו ברא אותנו שונים והשוני תורם לחברה כיוון שכל אחד עושה דברים אחרים וכך העולם שאנו חיים בו 
הופך מעניין ומגוון יותר, כפי שראינו קודם. )כדאי לשאול את התלמידים מה מרוויחים מהשוני ולנסות להגיע לפתרון 

מוסכם בשיתוף פעולה(.

פעילות 2 : איך נתמודד עם  הבדלים? 

לאחר שהתלמידים בחנו דרכי תגובה שונות בפעילות זו הם נדרשים להתמודד עם דילמות ולבנות תגובה מתאימה 
בכוחות עצמם.

בכל פעם המורה יזמין שני תלמידים להציג מקרה המראה שוני בהרגלים, בתחביבים ובהעדפות )נספח 3(. שאר 
התלמידים יוכלו להציע דרכי תגובה אפשריות לשחקנים.
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פעילות 3: התמודדות עם מגבלות גופניות 

שלב א:
לאחר שהתנסינו בהתמודדות עם שוני )בהרגלים, בתחביבים ובהעדפות אישיות( נדבר כעת על היחס לילדים   
השונים מאתנו באופן משמעותי. אלו ילדים שיש שוני משמעותי בתפקוד שלהם, כמו ילדים נכים הנעים בעזרת 

כסא גלגלים, לקויי ראיה – שרואים פחות טוב ונעזרים לעתים בכלב נחייה או במקל נחייה, לקויי שמיעה הנעזרים 
במכשירי שמיעה שונים, וילדים עם קשיי התפתחות וביכולת ההבנה.

המורה יסביר לתלמידים כי כל הקשיים הללו חיצוניים ביחס לנשמה ולכן אל לנו להתפעל מהם אלא לזכור שבתוך 
כל אדם, גם אדם מוגבל בתפקודו, יש נשמה. אצל אדם רגיל יש עיסוק משמעותי בגוף המסתיר ברמה מסוימת את 

הנשמה. אולם אצל אנשים מיוחדים הנשמה מאירה יותר דווקא בשל התפקוד המוגבל של גופם.
כדי להבין מה עובר על אנשים הסובלים מנכויות נערוך כמה ניסויים ולאחר כל ניסוי נדון עם התלמידים כיצד חשו 

בעת הניסוי. 

התנסות 1:
המורה יבקש מהתלמידים לכסות את האוזניים– להכניס אצבע לכל אוזן וכך למלא אחר ההוראות שייתן. המורה 

ייתן כמה הוראות או יספר סיפור. לאחר מכן התלמידים יורשו להוריד את הידיים, המורה ישאל כמה שאלות על 
הסיפור והם ויתבקשו לענות עליהן. 

שאלות לדיון: 
•   האם משהו הפריע לכם?

•   האם הבנתם היטב את הסיפור?
•   האם אתם אשמים שלא ידעתם לענות על כל השאלות?

התנסות 2: 
התלמידים יתבקשו לקרוא טקסט בכתב הפוך או לא ברור )נספח 4(.

שאלות לדיון:
•   האם הצלחתם לקרוא? כמה זמן לקח לכם לקרוא את הטקסט ביחס לקריאה הרגילה שלכם?

•   כיצד הרגשתם בזמן הקריאה?
•   כיצד הייתם מרגישים אם כשסיימתם לקרוא את המילה הראשונה ילד אחר היה אומר שסיים לקרוא את 

    כל הקטע?

התנסות 3: 
התלמידים יתבקשו להניח את יד ימין מאחורי הגב, ולצייר ציור תוך שימוש ביד שמאל בלבד.

שאלות לדיון:
•   כיצד הרגשתם בזמן הכנת הציור?

•   מה דעתכם על הציור – האם אתם מרוצים מהתוצאה?
•   בכמה זמן הייתם מבצעים את המשימה אם הייתם משתמשים ביד ימין?

•   כיצד הרגשתם כשלא הבינו אתכם?

מהלך שיעור
קבלת השונה
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שיעור מס' 25  חב"ד דעת – מתחברים

יסוד הקיום של היחיד ושל העם- אחדות ואהבה 

שיעור מס' 26 אחדות ואהבה – כל ישראל אחים    

התנסות 4:
המורה יבחר כמה תלמידים ויבקש מהם למלא משימה מבלי לדבר. למשל: לבקש מחבר טוש ירוק, לבדוק למי 

מהתלמידים יש עפרון מיותר, לבקש מחבר לבוא לשחק.

שאלות לדיון:
•   האם הצלחתם למלא את המשימה? 
•   כיצד הרגשתם כשלא הבינו אתכם?

התנסות 5:
כמה תלמידים יתבקשו לשבת על תבנית ביצים ריקה )לא תבנית סגורה(. 

שאלות לדיון:
•   כיצד הרגשתם?

•   האם הצלחתם להתרכז?

לסיכום הניסויים: 
התנסינו בכמה קשיים. לכל אדם יש דברים שקשה לו לעשות )אחד רץ לאט, אחר מתקשה בחשבון, שלישי אינו 

מצליח לעשות פעולות עדינות ולהתעסק עם דברים קטנים וכן הלאה(. ילדים מיוחדים הם ילדים המתקשים לתפקד 
בצורה נורמלית ולכן אולי הקושי שלהם בולט  משמעותי יותר מקשיים של אחרים. כעת, לאחר שהרגשנו כמה 

מורכב ולא נעים להתמודד עם קשיים נוכל להבין את ההתמודדות היומיומית של הילדים המיוחדים, להעריך אותם 
ולהתייחס אליהם ברגישות.

שלב ב:
המורה יציג את הפתגם השבועי:

נקבל את השונה, גם אם הוא משונה,
לא נעליב ולא נפגע, בכבוד אליו נפנה

התלמידים יעתיקו למחברותיהם ויעטרו אותו.

מהלך שיעור
קבלת השונה

סיום: יחס נכון לילדים מיוחדים

התלמידים יתחלקו לקבוצות וכל קבוצה תנסח כללים כיצד נכון להתייחס לילדים מיוחדים בהתבסס על תמונות 
שונות. המורה יכוון את התלמידים לנסח כללים בצורה של מותר /אסור/חובה/חשוב. 

למשל : אסור להצביע על ילד מיוחד. חשוב  וכן הלאה. 

כל קבוצה תקרא את הכללים שכתבה. מומלץ לתלות בכיתה.

הצעות לפעילות העשרה:
1. לקחת את הילדים לגן או למסגרת של ילדים מיוחדים ולפעול איתם בשיתוף )יצירה משותפת, משחק יחד וכדו'(.

2. לראיין בכיתה ילד שיש לו אח או אחות חריגים על ההתמודדות בבית. כמובן, יש לתאם מראש עם ילד שמוכן 
לדבר בפתיחות על הנושא. 

שאלות לדוגמה: אלו קשיים יש בהתמודדות עם אח או אחות הסובלים מנכות או מעיכוב בהתפתחות? אלו דברים 
מיוחדים אתה אוהב באח או באחות שלך? מה נותן לכם כוח להתמודד? 
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נושא 5: יסוד הקיום של היחיד ושל העם

אהבת ישראל היא חלק חשוב ביסוד קיומו של העם היהודי.  חלק אחר 
חשוב לא פחות הוא   הוא התורה ובמיוחד – לימוד תורה מתוך אהבה. לימוד 

תורה מאהבה שונה מלימוד תורה סתם. לימוד כזה הנעשה בחשק, במרץ 
ובהתמדה מעניק ללומד חוויה מיוחדת.  ללימוד תורה מתוך שמחה יש ערך 

מיוחד המשפיע על כמות הלימוד ועל איכותו.

במהלך היחידה התלמידים ייחשפו לאהבת התורה של עם ישראל לאורך 
הדורות ולחלק האישי שלהם כ'דור של שפע' שאמנם אין בו גזירות על לימוד 

תורה אך ישנה התמודדות קשה לא פחות של העדפת לימוד התורה על פני 
פיתויים חולפים  ואחריות אישית המוטלת על כל אחד ואחד מהם לאהוב את 

התורה וללמוד אותה.

יסוד הקיום של היחיד ושל העם / התורה
המיקוד לכיתה א’: אני אוהב את התורה

1

אחדות ואהבה )4 שיעורים( א. 

תורה )4 שיעורים( ב. 

   פריסה לכיתות א’-ו’

   טבלת נושאי השיעורים ומטרות

   מערכים:

שיעור 27:   לומדים תורה באהבה .        

שיעור 28:   אשרינו מה טוב חלקנו

שיעור 29:   אהבת התורה לאורך הדורות

שיעור 30:   חובה שהיא זכות
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ת( 
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של 

דרכה 
ת 

תורה וקבל
ת ה

מיו
  פני

שיח
מ

ם 
שי

תורה לנ

פירוט 
כל יהודי מחובר 

לתורה והיא 
שה לנו מדור 

ירו
ש לגלות 

לדור. י
בִלבנו את 

האהבה לתורה, 
לקיים מצוות 
וללמוד תורה 
שמחה 

מתוך 
ואהבה.

 
 תורת 
חיים – 

בכל תחומי 
החיים

ש 
בלימוד התורה י

ערך ליגיעה ולהתמדה. 
ההתמקדות היא בתהליך 

שיגע בתורה, 
עצמו. מי 

שיראה פירות 
מובטח לו, 

בעמלו.

בפרקי אבות פרק ו' מובאות דרכים 
ללימוד ערכי התורה ולהטמעתם. 

כדי להיות כלי קיבול ללימוד תורה 
ש צורך בעבודה רוחנית ובכלים 

י
שיים. מתוך המכלול התמקדנו 

מע
בארבעה היבטים:

- הסתפקות במועט
ש' בלימוד התורה

- 'ביטול הי
- כבוד חכמים והכרת תודה 

– לימוד בצוותא

התורה היא חכמתו ורצונו 
של הבורא והיא חלק 

ממנו. הלומד תורה מאחד 
שכלו עם ה', והוא 

את 
זוכה להאיר את חייו, את 

ביתו ואת סביבתו באור 
שה. 

של קדו
פנימיות התורה היא 
של 

טעימה מתורתו 
שיח, ובזכות לימודה אנו 

מ
מתכוננים לביאתו ומזרזים 

אותה.

במתן תורה מצאנו יחס 
שים: "כה תאמר 

מיוחד לנ
לבית יעקב". מצוות לימוד 
התורה חלה על הגברים, 
שים מוטלת 

אך גם על הנ
אחריות: עליהן להיות 

שותפות בחינוך הילדים 
ללימוד, בעידוד הבעל 

ובלימוד הלכות הנוגעות 
שים 

להן. הרבי עודד נ
ללמוד את פנימיות התורה 

שתוכלנה להקרין 
כדי 

חיות חסידית כלפי עצמן 
שפחתן, והחיות 

וכלפי מ
של 

תתבטא בביצוע מיטבי 
שלהן. 

שליחות 
ה

ם 
היבטי

ם- 
תיי

חבר

ם
סידיי

ח

שהיא זכות
חובה 

שת 
הגברת תחו

שייכות: אני 
ה

חלק מ...

 הכרת 
תחומי 

הנתינה 
– גמילות 

חסדים 
)מצוות 

שורות 
הק

לנתינה(
מעגלי 
הנתינה

 - והגית בו יומם ולילה: 
חובת ההתמדה בלימוד 

תורה. 
שם לימוד– 

- לימוד ל
מתוך מאמץ, רצון 

ללמוד את תורת ה', ולא 
שים אחרים 

כדי להר
בתוצאות.

- יגעת ומצאת תאמין: 
של יגיעה 

פיתוח תרבות 
בלימוד.

 1. מתן כלים להתגברות על הנטייה 
לחומרנות.

2. זכירת נותן התורה בלימוד 
התורה.

3. מתן כלים להיות "מקבל".
שיתוף 

4. פיתוח יכולת הכלה, 
ועבודת צוות, ענווה, ביטול, דבקות

שנות 
 - התנסות בפר

של מציאות, 
עמוקה 

אירועים, תכונות וכד'. 
- לימוד פנימיות התורה 
– חובה וזכות לכל אחד 

ובכל גיל.

שה 
של האי

 - מודעות 
שמועצם בזכות 

לכוחה, 
הלימוד.

- מינוף הכוח בתחומים 
שונים.

יסוד הקיום של היחיד ושל העם / התורה 
פריסה לכיתות א’-ו’ 
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מטרותהסוגה בחב"דהשיעור

שיעור 27

לומדים תורה 
באהבה

1. התלמידים יגלו את הקשר של כל חלקי העם לתורה.  חכמה – פותחים 

 

2. התלמידים יכירו הלכות והנהגות שונות המשרישות את אהבת התורה. 

3. התלמידים ייווכחו כי אהבת התורה משפיעה על גישתם ללימוד.

שיעור 28

אשרינו מה טוב 
חלקנו

1. התלמידים  יכירו בחשיבות לימוד תורה מתוך שמחה בפרט וקיום מצוות בשמחה בכלל.בינה – מתבוננים

2. התלמידים יבינו שבכוחו של לימוד תורה לקשר את עם ישראל עם ה'. 

3. התלמידים יבחינו בהשפעתה של השמחה על כמות הלימוד ועל איכותו. 

שיעור 29

אהבת התורה 
לאורך הדורות

1. התלמידים ייחשפו למאמצים שעשו יהודים לאורך הדורות  כדי ללמוד תורה .בינה – מתבוננים

2. התלמידים יסבירו את המניעים למאמץ שהושקע כדי ללמוד תורה.

3. התלמידים יסיקו כי גם להם חלק בלימוד תורה מתוך אהבה בדור שלנו.

שיעור 30

חובה שהיא זכות

דעת – מתחברים 
ומיישמים 

1. התלמידים יבחינו בייחודה של התורה שירדה מה' ללא שינוי במעלתה.

2. התלמידים יפנימו שהתורה היא מתנה ושלימודה הוא זכות גדולה.

3. התלמידים יסיקו ממשל המפל כיצד התורה היא דבר ה' ממש ולכן יש ללמדה בחשק מיוחד.

4. התלמידים יחוו את השמחה שבלימוד תורה. 

טבלת נושאי השיעורים ומטרות 

יסוד הקיום של היחיד ושל העם – אני אוהב את התורה

התייחסות למעגל השנה ותאריכים חסידיים:   לשלב משניות מפרקי אבות
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אני בחברה - כוחות ויכולות
ב"ה

שיעור מס' 27  חב"ד חכמה – פותחים 

יסוד הקיום של היחיד ושל העם - התורה 

התורה – אני אוהב את התורה    

נושא שיעור
לומדים תורה באהבה

בשיעורים הקודמים נלמד הנושא של אהבת ישראל כחלק מיסוד הקיום של העם היהודי.  דבר נוסף 

שטמון ביסוד הקיום של עם ישראל  הוא התורה ובמיוחד – לימוד תורה מתוך אהבה.   לימוד תורה 

מאהבה שונה מלימוד תורה סתם. לימוד כזה הנעשה בחשק, במרץ ובהתמדה מעניק ללומד חוויה 

מיוחדת. בשיעור זה  יומחש לתלמיד עד היכן מגיעה אהבת התורה וכיצד הדבר  קשור ללימוד תורה 

בחיי היום יום השגרתיים שגם אז צריך לשאוף לכך שהם "יהיו בעיניך כחדשים".

התלמידים יגלו את  הקשר של כל חלקי העם לתורה.    א. 

התלמידים יכירו הלכות והנהגות שונות המשרישות   את אהבת התורה.  ב. 

התלמידים ייווכחו כי  אהבת התורה משפיעה על גישתם ללימוד. ג. 

פתיחה                עם ישראל מחובר לתורה                      10  דקות, מליאה

15  דקות, מליאה פעילות 1:               חשיבותה של אהבת התורה               

:                אני אוהב את התורה                  10  דקות, מליאה פעילות 2

סיום:               אשרינו מה טוב חלקנו                          10 דקות, יחידני ומליאה

1.   סיפור הלל )נספח 2(.

 ) 2.   תמונות הקפות שניות והכנסת ספר תורה )נספח 1 

 ) 3.   תמונות סיפור הלל  )נספח 3 

 ) 4.   תמונות ספרי תורה )נספח 4 
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אני בחברה - כוחות ויכולות
ב"ה

שיעור מס' 27  חב"ד חכמה – פותחים 

יסוד הקיום של היחיד ושל העם - התורה 

התורה – אני אוהב את התורה    

מהלך שיעור
לומדים תורה באהבה

פתיחה: עם ישראל מחוברים לתורה

המורה יתלה על הלוח תמונות או יקרין סרטון של הקפות שניות או של הכנסת ספר תורה ) נספח 1(. 
הוא ישאל את התלמידים באיזה אירוע מדובר  וכיצד המשתתפים מרגישים עם התורה? 

)תשובות צפויות: שמחים, אוהבים, נרגשים...( 
המורה יבקש מהתלמידים להיזכר באירוע דומה שחוו ולשתף את הכיתה בהרגשתם כשהשתתפו באירוע כזה. 

סיכום ביניים: 
אנו רואים כי כל היהודים מחוברים לתורה ואוהבים אותה. למה? התורה אהובה כי היא ניתנה לנו מאת ה' ואנו 

אוהבים את ה' וקשורים אליו.  הקשר שלנו לתורה מקרב אותנו לה'.

התלמידים ילמדו  את הפתגם השבועי:
אוהבים את התורה ,  היא  שלנו ממש!

ה' נתן לנו אותה, מתוקה היא מדבש!

פעילות 1: חשיבותה של אהבת התורה 

המורה ישאל את הכיתה כיצד מתייחסים לתורה כשאוהבים אותה. התלמידים יעלו רעיונות כיצד משפיעה אהבת 
התורה על התנהגות בשעת לימוד התורה ובשעת קיום המצוות. 

המורה יספר את הסיפור על הלל הזקן )נספח 2(. כל זוג תלמידים יקבל תמונות הקשורות לסיפור.  
אפשר לתת תמונות זהות לכמה זוגות )נספח 3(. כשהמורה יגיע לקטע המתאים בסיפור כל זוג ירים את התמונה 

שקיבל למעלה.  

המורה ישאל: מדוע הלל לא הרגיש בשלג שירד? מה אנו יכולים ללמוד מהנהגתו של הלל על אהבת התורה? 

סיכום ביניים:
אהבת התורה היא שגרמה להלל למסור את הנפש על לימוד התורה ולא לוותר.
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אני בחברה - כוחות ויכולות
ב"ה

שיעור מס' 27  חב"ד חכמה – פותחים 

יסוד הקיום של היחיד ושל העם - התורה 

התורה – אני אוהב את התורה    

פעילות 2: אני אוהב את התורה

המורה יבחר שני  תלמידים שייצאו מהכיתה ויבקש מהתלמידים שנשארו לערוך פנטומימה הקשורה להנהגה של 
אהבת תורה. 

כגון: נישוק ספר שנופל על הרצפה, לימוד תורה בחשק )תנועה של פתיחת ספר ולימוד במרץ...(, לימוד תורה בכל 
יום )שינה, קימה, לימוד תורה וחוזר חלילה(, נישוק ספר תורה שמוציאים מארון הקודש )תנועת נשיקה מרחוק לספר 
התורה(, ריקוד  עם ספרי התורה בשמחת תורה )הרמת ידיים לימין ולשמאל כאילו אוחזים ספר תורה דמיוני(, סגירת  

ספר מיד כשמסיימים ללמוד בו )לימוד תורה וסגירת הספר בסיום הלימוד( 
נטילת  ידיים לפני הלימוד )ליטול ידיים ואז ללמוד(.

כשיחזרו שני התלמידים לכיתה הם יצפו בפנטומימות של התלמידים וינחשו מהי ההנהגה הטובה הקשורה לתורה 
שהם הציגו. התלמיד שדייק בתשובתו יכול לבחור  שני תלמידים אחרים שייצאו החוצה ואז שאר התלמידים יערכו 

להם פנטומימה נוספת. בסיום כל פנטומימה יכריזו התלמידים את הפתגם השבועי הנ"ל.

סיום: אשרינו מה טוב חלקנו

המורה יחלק לתלמידים ספרי תורה קטנים )נספח  4( שכתוב עליהם 'אני אוהב ללמוד תורה ולכן אני...
'כל תלמיד ישלים בתמונה או במילים מה גורם לו לימוד תורה באהבה. 

בסיום הפעילות יבחר המורה תלמידים שיציגו את מה שציירו לפני הכיתה וחבריהם יצטרכו  לנחש לפי הציור למה 
התכוונו..

מהלך שיעור
לומדים תורה באהבה

122

כיתה א'



אני בחברה - כוחות ויכולות
ב"ה

יסוד הקיום של היחיד ושל העם - התורה 

שיעור מס' 28 חב"ד בינה –מתבונניםהתורה – אני אוהב את התורה    

נושא שיעור
אשרינו מה טוב חלקנו

בשיעור הקודם דיברנו על הקשר של עם ישראל, עם ה' ועם התורה ועל אהבת  התורה הטבועה בלב 

כל יהודי. בשיעור זה נתמקד בערך של לימוד תורה מתוך שמחה.

השמחה בלימוד נובעת מאהבת התורה ומהבנת הזכות ללמוד תורה. כמו כן לימוד מתוך שמחה 

משפיע על כמות הלימוד ועל איכותו.

התלמידים  יכירו בחשיבות לימוד תורה מתוך שמחה בפרט וקיום מצוות בשמחה בכלל. א. 

התלמידים יבינו שבכוחו של לימוד תורה לקשר את עם ישראל עם ה'.  ב. 

התלמידים יבחינו בהשפעתה של השמחה על כמות הלימוד ועל איכותו.  ג. 

פתיחה                   השמחה משפיעה על העשייה                      10  דקות, מליאה

פעילות מרכזית:       התורה - אוצר המלך                          20  דקות, מליאה ויחידני

סיום:                   לימוד תורה בשמחה                        15  דקות, קבוצות ומליאה

1.   סיפור )נספח 1(  אפשר להמחיז את הסיפור עם בובות.  

2.   תמונה - טקס הכנסה לחיידר )נספח 2(  

3.   משל הכפרי )נספח 3(

4.   שאלות להשלמה )נספח 5(

5.   תמונות ספרי תורה וארון קודש )נספח 6( 

6.   משימות למשחק )נספח 7( 

) 7.   פאזל עם מספרים מאחוריו )נספח  4 
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אני בחברה - כוחות ויכולות
ב"ה

שיעור מס' 27  חב"ד חכמה – פותחים 

יסוד הקיום של היחיד ושל העם - התורה 

התורה – אני אוהב את התורה    

פתיחה: השמחה משפיעה על העשייה 

המורה יפתח את השיעור בסיפור המתאר את ההבדל בין ביצוע מטלה מתוך חשק ושמחה לבין עשייתה בלעדיהם  
)נספח 1(. לחילופין אפשר לספר את הסיפור בעזרת בובות אחיות. בסיום הסיפור התלמידים יסבירו, מה ההבדל 
בין סידור החדר בשגרה לבין סידורו לקראת אורח. למה קל ונעים להכין את החדר לקראת האורח מאשר לסדר 

אותו  סתם כך. 

מסקנה - כשעושים משהו מתוך שמחה הוא נעשה בזריזות, בחשק ובהתמדה תוך שימת לב לכל הפרטים.
המורה יחבר את הנושא לנלמד בשיעור הקודם: בשיעור הקודם למדנו שאנו אוהבים את התורה. כפי שראינו, 

כשאוהבים משהו כיצד עושים אותו? בשמחה, בחשק, בהתלהבות ובזריזות. בשיעור הזה נלמד על מעלת לימוד 
התורה מתוך שמחה.

המורה ישאל את התלמידים על טקס הכניסה לחיידר ויראה להם תמונה )נספח 2(. המורה ישאל: מדוע נותנים 
לילד שנכנס לתלמוד תורה ללקק דבש? מדוע חשוב שהתורה תהיה מתוקה ושילמדו אותה שמחים?

פעילות מרכזית: תורה - אוצר המלך

המורה יספר את משל הכפרי )נספח  3( ויסביר שזהו משל - סיפור שלא התרחש במציאות אך אפשר ללמוד 
ממנו לקח לחיים. הנשמה כמו הנסיך- היא  בתו של המלך – הקב"ה. היא היתה אצלו' וירדה לעולם הזה. לא קל 

כאן לנשמה. יש יצר רע שמפריע לה לבצע את תפקידה. אבל אבא שלה הקב"ה שלח אתה אוצר יקר שמזכיר לה 
אותו ומאפשר לה להיקשר אליו כשהיא מתגעגעת אליו מאוד. 

המורה יחזיק ביד שקית עם חתיכות פאזל של תמונת ספר תורה )נספח 4(.  בצד האחורי של כל חלק מהפאזל 
מספר שמפנה לשאלה )נספח 5(. המורה יבחר תלמידים לפי התור וכל תלמיד שנבחר ישלוף חלק, ישיב על 

השאלה וידביק את הצד של התמונה על הלוח ולבסוף תושלם  תמונת ספר התורה המסמל את האוצר במשל. 

המורה יסכם: עלינו לשמוח שה' בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את התורה הקדושה.

התלמידים יעתיקו ויעטרו את הפתגם השבועי:
תודה לך ה' שבנו בחרת  ותורתך לנו נתת!

נלמד תורה בשמחה, ונזכה לברכה רבה!

מהלך שיעור
אשרינו מה טוב חלקנו

שיעור מס' 28 חב"ד בינה –מתבוננים
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אני בחברה - כוחות ויכולות
ב"ה

שיעור מס' 27  חב"ד חכמה – פותחים 

יסוד הקיום של היחיד ושל העם - התורה 

התורה – אני אוהב את התורה    

סיום: לימוד תורה בשמחה

המורה ידביק על הלוח שני ספרי תורה ותמונה של ארון קודש )נספח 6(.  
הכיתה תתחלק לשתי קבוצות. המורה יצייר על הלוח מלבן מחולק לעשרים חלקים. 

כל קבוצה תזרוק בתורה קובייה וכשיתקבל מספר זוגי תרים פתק מערימת הפתקים )נספח 7( ותפעל לפי 
ההנחיות. בכל פעם שיש פתק עם מצב שבו התורה נלמדת בחשק ובשמחה – מתקדמים כמספר הצעדים 

הכתובים על הפתק ובכל פעם שהתורה נלמדת בחוסר חשק – נסוגים לאחור.   

הקבוצה המנצחת היא זו שתצליח להכניס ראשונה את ספר התורה לארון הקודש.  

לבחירת המורה: בתור סיום אפשר לבקש מהתלמידים להביא חומשים, להשמיע שיר מתאים  ולערוך אתם מעין 
הקפות של שמחת תורה בכיתה כדי לשמוח עם התורה. כמו כן אפשר לבקש מתלמידים להביא תמונות שבהן הם 

נראים שמחים עם התורה: הקפות שניות בשמחת תורה,  הכניסה לחיידר, הכנסת ספר תורה וכד'. 

אפשר לתת לתלמידים לספר לכיתה על האירוע שבתמונה ולשתף את חבריהם מה הרגישו כשהיו שם וכד'.

מהלך שיעור
אשרינו מה טוב חלקנו

שיעור מס' 28 חב"ד בינה –מתבוננים
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אני בחברה - כוחות ויכולות
ב"ה

שיעור מס' 27  חב"ד חכמה – פותחים 

יסוד הקיום של היחיד ושל העם - התורה 

שיעור מס' 29 חב"ד בינה –מתבונניםהתורה – אני אוהב את התורה    

נושא שיעור
אהבת התורה לאורך הדורות

לאחר שהתלמידים למדו על חשיבות לימוד התורה ועל אהבת התורה בשיעור זה נראה כיצד 

התבטאה אהבת התורה של עם ישראל לאורך הדורות.   כמו כן התלמידים ייחשפו לחלק האישי 

שלהם כ'דור של שפע' שאמנם אין בו גזירות על לימוד תורה אך ישנה התמודדות קשה לא פחות של 

העדפת לימוד התורה על פני פיתויים חולפים  ואחריות אישית המוטלת על כל אחד ואחד מהם לאהוב 

את התורה וללמוד אותה.

התלמידים ייחשפו למאמצים שעשו יהודים לאורך הדורות  כדי ללמוד תורה . א. 

ב.     התלמידים יסבירו את המניעים למאמץ שהושקע כדי ללמוד תורה.

ג.     התלמידים יסיקו כי גם להם חלק בלימוד תורה מתוך אהבה בדור שלנו.

פתיחה                   מאמץ למען לימוד התורה                              15  דקות, מליאה

פעילות 1:                  כי הם חיינו ואורך ימינו                            10  דקות, מליאה

פעילות 2:                  שרשרת הדורות                                       10  דקות, מליאה ויחידני

סיום:                   כי עוד נמשכת השרשרת                        10  דקות, מליאה
 

קלף 'מכתב מנחמיה' )נספח 1( רצוי שיהיה מגולגל.   .1

סיפור על רבי עקיבא )נספח 2(   .2

תמונות לסיפור )נספח 3(  .3

שרשרת הדורות להכין שני עותקים )נספח 4(  .4

תמונות תוכן הקופסא )  נספח 5(   .5

קופסת נעליים או סלסלה    .6
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שיעור מס' 27  חב"ד חכמה – פותחים 

יסוד הקיום של היחיד ושל העם - התורה 

התורה – אני אוהב את התורה    

פתיחה: מאמץ למען לימוד התורה

המורה יוציא קלף מגולגל )נספח 1( ויספר לכיתה שזהו מכתב מנחמיה שחי אחרי חורבן בית ראשון כשהמרכז 
הרוחני של עם ישראל עבר לבבל. המורה יקריא את המכתב וישאל את התלמידים האם הם מכירים מאמצים 

נוספים שאנשים עשו כדי ללמוד תורה. 
)ללכת רחוק, להתחיל ללמוד בגיל מבוגר כמו רבי עקיבא, ללמוד גם בשעת סכנה(. 

מה מוכיחים המאמצים? 

פעילות 1: כי הם חיינו ואורך ימינו

המורה יספר סיפור )נספח 2( וילווה אותו בתמונות )נספח 3(.  

כל תמונה תוצמד ללוח כך שתיווצר שרשרת של אירועים בתמונות.  לאחר הסיפור המורה ישוחח עם התלמידים:  
מה לומדים מהסיפור? מדוע התורה הכי יקרה? 

מה מיוחד בה? מומלץ  לכתוב את תשובות התלמידים על הלוח. 
תודה לך ה' שבנו בחרת  ותורתך לנו נתת!

נלמד תורה בשמחה, ונזכה לברכה רבה!

מהלך שיעור
אהבת התורה לאורך הדורות

שיעור מס' 29 חב"ד בינה –מתבוננים
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שיעור מס' 27  חב"ד חכמה – פותחים 

יסוד הקיום של היחיד ושל העם - התורה 

התורה – אני אוהב את התורה    

פעילות 2: שרשרת הדורות 
 

המורה יזמין ללוח שני תלמידים וכל אחד מהם יקבל את השתלשלות התורה שבעל פה מדור לדור לפי פרקי אבות 
)נספח 4(  ויהיה עליו לסדר את הדורות לפי הסדר. מי שיסיים ראשון- מנצח. 

המורה יקריא לתלמידים את שרשרת הדורות ויסביר  שלימוד התורה עבר מדור לדור למרות הגזירות הקשות 
שגזרו הגויים לפעמים. 

המורה יסביר שהעברת התורה מדור לדור תוך מסירות נפש והסתכנות לעתים מראה לנו כמה התורה יקרה 
וחשובה וכמה לימוד התורה חשוב ויקר לעם ישראל.

התלמידים יעתיקו ויעטרו את הפתגם השבועי:
מדור לדור לא שוכחים את העיקר,

לימוד התורה הוא דבר יקר!

 סיום: משלימים את השרשרת

התלמידים יתבוננו בשרשרת שנוצרה וינסו לברר מדוע יש בה חוליה ריקה. החוליה הריקה מסמלת את הלימוד 
בדור שלנו.  המורה ישאל: במי תלויה העובדה שלימוד התורה ימשיך גם בזמן שלנו? מה יכול להפריע לנו ללמוד 

תורה? הרי היום אין גזירות קשות. המורה יעביר בכיתה קופסה שבתוכה תמונות )נספח 5( של מניעות שיתכנו 
בימינו ללימוד התורה. התיבה תעבור מתלמיד לתלמיד עד שהמורה ימחא כף  ויסמן על עצירה . התלמיד שהתיבה 
הגיעה אליו ישלוף תמונה ויסביר מה רואים בה – משהו שמסייע ללמוד תורה או שמקשה על כך.  התלמידים יעלו 

רעיונות כיצד להתגבר על הקושי ולהצליח ללמוד תורה בכל זאת. 

לאחר שדנו בדרכי ההתמודדות האפשריות עם הקשיים בלימוד תורה האופייניים לדורנו יגידו כולם:
גם אם קשה....

מדור לדור לא שוכחים את העיקר.
לימוד תורה הוא דבר יקר!

שיעור מס' 29 חב"ד בינה –מתבוננים

מהלך שיעור
אהבת התורה לאורך הדורות
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חב"ד חכמה – פותחים 

יסוד הקיום של היחיד ושל העם - התורה 

שיעור מס' 30 שיעור מס' 30 התורה – אני אוהב את התורה    

נושא שיעור
חובה שהיא זכות

לימוד התורה הוא חובה. 

בשיעור זה נעמוד על הזכות הגדולה שבלימוד התורה ונבחן אסטרטגיות כיצד אפשר ללמוד תורה 

מתוך שמחה.

התלמידים יבחינו בייחודה של התורה שירדה מה' ללא שינוי במעלתה. א. 

התלמידים יפנימו שהתורה היא מתנה ושלימודה הוא זכות גדולה. ב. 

התלמידים יסיקו ממשל המפל כיצד התורה היא דבר ה' ממש ולכן יש ללמדה בחשק מיוחד. ג. 

ד.     התלמידים יחוו את השמחה שבלימוד תורה. 

פתיחה                   מאירים את הזכות שבחובה                         10  דקות, מליאה

פעילות 1:                  התורה מגיעה מה' אלינו                          10  דקות, מליאה

פעילות 2:                  התורה- מתנה וחיבוק מהמלך             10  דקות, מליאה ויחידני

סיום:                   מאירים את הזכות בלימוד התורה           15  דקות, זוגות ומליאה
 

מכתב מלמפי. )נספח 2(  .1
תמונת מפל )נספח 3(  .2

סיפור על אדמו"ר האמצעי )נספח 5(  .3
סיסמה )נספח 6(   .4

) תמונת למפי עצוב )נספח 1   .5
) אלומת אור עם כתוביות )נספח 4   .6
) קטע ללימוד בחברותא )נספח 7   .7

) 'כשאני לומד תורה אני שמח' )נספח 8   .8

חב"ד דעת – מתחברים 
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שיעור מס' 27  חב"ד חכמה – פותחים 

יסוד הקיום של היחיד ושל העם - התורה 

התורה – אני אוהב את התורה    

פתיחה: מאירים את הזכות שבחובה

המורה יציג על הלוח את למפי )נספח 1( ויסביר לתלמידים שהוא עצוב מכיוון שהפנס שלו אינו מאיר. 

המורה ישאל: מישהו יודע לתקן את למפי? וישלוף מאחורי התמונה שלו מכתב )נספח 2(. 

המורה ישאל: מה אתם חושבים על הבעיה של למפי? איך נחזיר לו את החשק ללמוד תורה? אפשר לקבל 
תשובות גם מהרעיונות שנלמדו בשיעורים הקודמים.

פעילות 1: התורה מגיעה מה' אלינו

המורה ישאל את התלמידים: "מה יקרה לחפץ שיידרדר מהר גבוה לעמק נמוך?" )תשבר, תתרסק וכד'(. 

המורה יראה לתלמידים כיצד מים נשפכים ממקום גבוה למקום נמוך. אפשר להשתמש בתמונת המפל )נספח 3(. 

מה קורה למים שיורדים ממקום גבוה למקום נמוך? נשארים באותו מצב. לעומת זאת, אור שמגיע ממרחק אינו 
דומה לאור שנמצא במקור. התורה נמשלה למים  משום שהיא ירדה מה' אך לא השתנה בה דבר. היא נשארה 

קדושה כפי שהייתה אצל ה'. מסיבה זו היא נמשלה למים. 

המורה ידביק ללמפי חלק מהאור עם מילות הסיכום המתאימות )נספח  4(.

מהלך שיעור
חובה שהיא זכות

שיעור מס' 30 שיעור מס' 30  חב"ד דעת – מתחברים
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שיעור מס' 27  חב"ד חכמה – פותחים 

יסוד הקיום של היחיד ושל העם - התורה 

התורה – אני אוהב את התורה    

פעילות 2: התורה- מתנה וחיבוק  מהמלך 

המורה יספר לתלמידים את הסיפור על אדמ"ור האמצעי שלא שתיכף כשהגיע לביתו מנסיעה ארוכה ומייגעת 
התיישב ללמוד תורה )נספח 5(. לאחר הסיפור ישוחח המורה עם התלמידים על  המסר העולה ממנו: אדמו"ר 

האמצעי הרגיש  צימאון גדול ללמוד תורה. לימוד התורה אצלו לא היה רק חובה אלא נבע מאהבה גדולה לתורה 
ומידיעה כמה היא יקרה. המורה יסביר שלימוד תורה גורם ללומד להתחבר ולהתקרב לה' ולחוש כאילו הוא מחבק 

אותו.  לפיכך יש לשמוח בלימוד התורה ולייקר אותו. המורה יצמיד משפטים נוספים שיסייעו ללמפי להאיר את 
לימוד התורה שלו )נספח 4(.  

לסיום הפעילות אפשר לבקש מהתלמידים לומר ללמפי משפטים נוספים שיסייעו לו ללמוד תורה בשמחה. אפשר 
להתחיל משפט ולתת להם להשלימו. . 

דוגמאות: התורה היא כמו..., מי שלומד תורה הוא..., כדאי ללמוד תורה בשמחה כי..., כשתלמד תורה אז... 

התלמידים יעתיקו ויעטרו את הפתגם השבועי:
אני כל כך שמח, כשאני לומד תורה,

אני מתחבר למלך שאותי ברא!

סיום: מאירים את הזכות בלימוד התורה 

המורה ילמד שיר במנגינת "מי שטוב לו ושמח" )נספח 6( והתלמידים ישירו אותו בכל פעם שלומדים תורה בכיתה. 
לבחירת המורה אפשר לשלב תנועות מתאימות למילות השיר.

לאחר מכן המורה יחלק לכל זוג תלמידים קטע קצר משיחה של הרבי על השמחה בלימוד התורה )נספח 7(. 
התלמידים ישירו יחד את הסיסמה ולאחר מכן יקראו את הקטע בזוגות ויבצעו את המשימה שבדף.

לסיום כל זוג יקבל דף שעליו יציירו תחת הכותרת 'כשאני לומד תורה אני שמח' )נספח 8(. זמן שבו הם אוהבים 
ללמוד, מישהו שאתו הם נהנים מהלימוד, תחום בתורה שהם מתעניינים בו או כל דבר שקשור בלימוד תורה וגורם 

להם להיות שמחים.  

לאחר מכן התלמידים יציגו את הציורים שציירו במליאה. 

מהלך שיעור
חובה שהיא זכות

שיעור מס' 30 שיעור מס' 30  חב"ד דעת – מתחברים
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נושא 6: ממשיכים בשליחות מחוץ למסגרת

 אחד הערכים היהודיים הוא שמירה על הגוף הכוללת שמירה על בריאות 
תקינה ואורח חיים בריא והימנעות מכל מצב או פעולה המסכנים אותנו. 
בהלכה ידועים דברים רבים שנאסרו משום סכנה ואף נפסק ש'חמירא 

סכנתא מאיסורא'. הגוף הוא פיקדון שניתן לנו על מנת לבצע את תפקידנו 
בעולם. כיון שכך עלינו לתחזק אותו ולשמור עליו. ללא גוף לא נוכל לפעול 

בעולם ופגיעה בו כמוה כפגיעה בשליחות המוטלת עלינו. 
חופשת הקיץ היא זמן שבו הילד יכול לעשות פעולות לשמירה על בריאות 
גופו מצד אחד ומן הצד האחר כאשר אין מסגרת מסודרת ייתכנו סיכונים 
שונים. קיץ הוא ההזדמנות להוסיף מנוחה ובריאות לגוף אך גם להישמר 

מסכנות ולהימנע מהן. השמירה על הגוף מתבטאת בתחומים רבים: חובה 
עלינו להיזהר מכל דבר העלול לפגוע בנו - בבית ובחוץ ובכלל זה מוטלת 
עלינו אחריות לדווח על מפגעים ולמנוע נזק מאנשים אחרים. מלבד זאת 

ישנם דברים חיוביים התורמים לבריאותנו כגון הקפדה על אוכל בריא ומזין 
ופעילות גופנית וכדאי להשקיע בהם בזמן החופשה. 

ממשיכים בשליחות מחוץ למסגרת / מנצלים את החופשה
המיקוד לכיתה א’: לנצל את החופשה בבטיחות 

ממשיכים בשליחות מחוץ למסגרת )2 שיעורים(

הנושא הששי הוא, ממשיכים בשליחות מחוץ למסגרת – לקראת החופשה 
נסכם את המשאבים, שהתלמידים קיבלו במהלך השנה.

   פריסה לכיתות א’-ו’

   טבלת נושאי השיעורים ומטרות

   מערכים:

שיעור 31:   לגוף שלי יש תפקיד        

שיעור 32:   אני שומר על הגוף
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ם 
היבטי

ם- 
תיי

חבר

ם
סידיי

ח

לקיחת אחריות
- בטיחות 

שונים 
במעגלים 

)בחצר, בים, 
בבית(

שמירה על 
 -

תזונה מאוזנת 
ובריאה

 - מיומנות בחירה והעדפה 
של פעילויות ובניית סדרי 
עדיפויות ראויים לפעילות.

- אבחנה בין רצונות לבין 
צרכים

- מתן כלים לבחירת תעסוקה 
שה.

לזמן החופ

ביצוע מטלות מתוך רצון 
והנאה, בסיוע הכלים 

שיעורי חברה 
שו ב

שנרכ
שנה.

במהלך ה

 מתן כלים לניהול 
של זמן, לקיחת 

נכון 
אחריות לבניית סדר 

יום נכון.

  גילוי אכפתיות 
ויוזמה כלפי 

המקום וכלפי 
החברה.

שיקול דעת 
 - הפעלת 

שר לסוג 
עצמאי בא

הבילויים, ההתנהגות 
ש. 

והלבו
ש 

שימו
- לקיחת אחריות ו

שית לסביבה.
דוגמה אי

ממשיכים בשליחות מחוץ למסגרת /  למצל את החופשה 
בבטיחות - פריסה לכיתות א’-ו’ 
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אני בחברה - כוחות ויכולות
ב"ה

מטרותהסוגה בחב"דהשיעור

שיעור 31

לגוף שלי יש 
תפקיד 

1. התלמידים יבינו כי לכל דבר יש כלי המתאים לביצועו.חכמה – פותחים 

2. התלמידים יבינו שהגוף הוא הכלי שניתן לאדם כדי למלא את שליחותו בעולם.

3. התלמידים יגלו את החשיבות שבשמירה על גוף בריא.

4. התלמידים יכירו את הסיכונים הקיימים בקיץ ובחופשה.

שיעור 32

אני שומר על 
הגוף

דעת – מתחברים 
ומיישמים

1. התלמידים יכירו את הסכנות הטמונות בעולם שסביבם וילמדו על דרכים להישמר מהן.

2. התלמידים יכירו באחריות שלהם כלפי הסביבה – להתריע על סכנות אם ישנן.

3. התלמידים יכירו בחשיבותם של אוכל בריא ומזין ושל חשיבה חיובית לחיזוק הבריאות.

טבלת נושאי השיעורים ומטרות 

ממשיכים בשליחות מחוץ למסגרת / מנצלים את החופשה- לנצל את החופשה 
בבטיחותאת הזמן בחופשה

התייחסות למעגל השנה ותאריכים חסידיים:  ג' תמוז, י"ב תמוז 
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אני בחברה - כוחות ויכולות
ממשיכים בשליחות מחוץ למסגרת- ב"ה

ניהול הזמן באופן מתאים ובטוח

שיעור מס' 31 חב"ד חכמה – פותחים  ניהול הזמן באופן מתאים ובטוח – לנצל את החופשה בבטחה

נושא שיעור
לגוף שלי יש תפקיד!

לקראת חופשת הקיץ חשוב להתעסק בנושא הבטיחות. אחד הערכים היהודיים הוא 
שמירה על הגוף הכוללת שמירה על בריאות תקינה ואורח חיים בריא והימנעות מכל מצב 

או פעולה המסכנת אותנו. בהלכה ידועים דברים רבים שנאסרו משום סכנה ואף נפסק 
שחמירא סכנתא מאיסורא.

הגוף הוא פיקדון שניתן לנו על מנת לבצע את תפקידנו בעולם. כיון שכך  עלינו לתחזק 
אותו ולשמור עליו. ללא גוף לא נוכל לפעול בעולם ופגיעה בו כמוה כפגיעה בשליחות 

המוטלת עלינו.

התלמידים יבינו כי לכל דבר יש כלי המתאים לביצועו. א. 

התלמידים יבינו שהגוף הוא הכלי שניתן לאדם כדי למלא את שליחותו בעולם. ב. 

התלמידים יגלו את החשיבות שבשמירה על גוף בריא. ג. 

התלמידים יכירו את הסיכונים הקיימים בקיץ ובחופשה. ד. 

פתיחה:                         כלים שבורים                                   10 דקות, מליאה

פעילות 1:                      לכל תפקיד – כלי                             5 דקות, מליאה 

פעילות 2:                      הגוף – כלי למילוי התפקיד               15 דקות, קבוצות

פעילות 3:                      שומרים על הכלי                             10 דקות, מליאה

סיום:                             חזקה על תעמולה                               5 דקות, יחידני

דקלום )נספח 1(  .1

 ) כרטיסי מצוות )נספח 2   .2

) סיפורי " שומרים על הכלי" )נספח 3   .3

שני זוגות מספריים ושני עפרונות. בערכה אחת העפרונות מחודדים והמספריים     .4

        מושחזים ובשנייה העפרונות ללא חוד והמספריים מקולקלים או מלוכלכים בדבק.

דפים לבנים   .5
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אני בחברה - כוחות ויכולות
ממשיכים בשליחות מחוץ למסגרת- ב"ה

ניהול הזמן באופן מתאים ובטוח

שיעור מס' 31 חב"ד חכמה – פותחים  ניהול הזמן באופן מתאים ובטוח – לנצל את החופשה בבטחה

מהלך שיעור
לגוף שלי יש תפקיד!

פתיחה: כלים שבורים

המורה יפתח את השיעור בניסוי: הוא יזמין שני תלמיילדים ויבקש מהם לצייר על דף שלושה בתים ולגזור אותם 
תוך דקה אחת.  לכל ילד הוא נותן דף לבן וערכת מכשירי כתיבה. כצפוי, הילד שלו הערכה הטובה יצייר ויגזור 

והשני יסתבך. הוא ינסה עיפרון אחד, יעבור לשני, וגם אם הצליח להתגבר על בעיית העיפרון  הוא לא יצליח לגזור.
המורה מודה לתלמיילדים ומנחם את הילד שלא הצליח ומסביר שעשה זאת בכוונה ובזכותו ילמדו הילדים משהו 

חשוב מאוד.

המורה יפתח דיון בעקבות הניסוי בכיתה: 
•   מה היו הילדים צריכים לעשות? 

•   באלו כלים היו צריכים להשתמש? 
•   מדוע ילד אחד הצליח והשני לא הצליח? 

מסקנה:
אם רוצים להצליח במשימה צריכים לדאוג שהכלים שיש לנו כדי לבצע אותה יהיו טובים.

פעילות 1: לכל תפקיד – כלי 

המורה יקריא את הדקלום )מנספח 1(. 

יש לעשות זאת בהנגנה המדגישה את המילים המתחלפות כדי להקל על התלמיילדים להשלים את החסר. את 
השורה הראשונה יקריא המורה בשלמות ומן השורה השנייה ואילך יפסיק במקומות המסומנים ויתן לתלמיילדים 

להשלים.

מטרת הפעילות להדגיש כי לכל תפקיד יש כלי ולערוך הבחנה בין הכלי לתפקיד.

136

כיתה א'



אני בחברה - כוחות ויכולות
ממשיכים בשליחות מחוץ למסגרת- ב"ה

ניהול הזמן באופן מתאים ובטוח

שיעור מס' 31 חב"ד חכמה – פותחים  ניהול הזמן באופן מתאים ובטוח – לנצל את החופשה בבטחה

פעילות 3: שומרים על הכלי

המורה יחלק את דפי הסיפורים )נספח 3( ויקריא אותם באיטיות כדי שהתלמיהילדים יוכלו לעקוב אחרי קריאתו  
ולקרוא יחד את השורות המודגשות. בסיפור השלישי הם כבר ישימו לב שהמילים חוזרות על עצמן.

המורה יסכם: יהודי, כמו חייל וכמו פועל, קיבל את הגוף שלו כדי לבצע תפקיד מסוים. לפיכך אסור לו להזיק לגוף 
שלו כי אז לא יוכל למלא את תפקידו כראוי. 

סיום: חזקה על תעמולה...

כל תלמיד יקבל דף ויחשוב על ציור או על סיסמה שיזכירו לו ולשאר ילדי הכיתה לשמור על גופם. כדאי להציג את 
מה שכתבו התלמידים ולתלות בכיתה לאחר מכן.

מהלך שיעור
לגוף שלי יש תפקיד!

פעילות 2: הגוף –כלי למילוי התפקיד 

המורה יחלק את הכיתה לשש קבוצות. כל קבוצה תקבל כרטיס )נספח 2( ובו רמז למצווה. על הקבוצה לגלות את 
המצווה שלה ולכתוב מהו הכלי המאפשר לקיים אותה .  אם יש קבוצה שמתקשה יש לרמוז לה שמדובר באיבר בגוף.
כל קבוצה תציג את המצווה שלה ומהו הכלי )או האיבר( המאפשר לקיים אותה. המורה יכתוב את תשובות הקבוצות 

על הלוח.

לאחר שכל הקבוצות הציגו את המצוות שלהן יסכם המורה: מצוות רבות מקיימים בעזרת הגוף שלנו. הגוף הוא כלי 
שניתן לנו כדי לבצע את תפקידנו בעולם - לקיים מצוות. 

אפשר להוסיף עם התלמידים שורה נוספת לדקלום: אם היהודי לא ישמור על הגוף שלו הוא לא יוכל לבצע את 
התפקיד שלו שהוא: לקיים תורה ומצוות.

הפתגם השבועי:
עלינו לשמור על הגוף שלנו כיאות,
כדי שיוכל לבצע תפקידו בשלמות!
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אני בחברה - כוחות ויכולות
ממשיכים בשליחות מחוץ למסגרת- ב"ה

ניהול הזמן באופן מתאים ובטוח

ניהול הזמן באופן מתאים ובטוח – לנצל את החופשה בבטחה

נושא שיעור
אני שומר על הגוף 

חופשת הקיץ היא זמן שבו הילד יכול לעשות פעולות לבריאות גופו מצד אחד ומן הצד האחר 
כאשר אין מסגרת מסודרת ייתכנו סיכונים שונים. קיץ הוא ההזדמנות להוסיף מנוחה ובריאות 

לגוף אך גם להישמר מסכנות ולהימנע מהן.
בשיעור הקודם הסברנו שהגוף הוא כלי שניתן לנו מאת ה' כדי לבצע את שליחותנו בעולם 

ועל כן חובה לשמור עליו. ללא גוף בריא וחסון לא נוכל לבצע את שליחותנו כראוי.  השמירה 
על הגוף מתבטאת בתחומים רבים: חובה עלינו להיזהר מכל דבר העלול לפגוע בנו - בבית 

ובחוץ ובכלל זה גם האחריות החברתית שלנו לדווח על מפגעים ולמנוע נזק גם מאנשים 
אחרים. מלבד זאת ישנם  דברים חיוביים התורמים לבריאותנו כגון הקפדה על אוכל בריא 

ומזין ופעילות גופנית. 

התלמידים יכירו את הסכנות הטמונות בעולם שסביבם וילמדו על דרכים להישמר מהן. א. 

התלמידים יכירו באחריות שלהם כלפי הסביבה – להתריע על סכנות אם ישנן. ב. 

התלמידים יכירו בחשיבותם של אוכל בריא ומזין ושל חשיבה חיובית לחיזוק הבריאות. ג. 

פתיחה:                          חוקרים                                       5 דקות, מליאה

פעילות 1:                       זהירות – סכנה!                         20 דקות, קבוצות

פעילות 2:                       למידת עמיתים                          15 דקות, מליאה ויחידני

סיום:                              משוב                                        5 דקות, מליאה

כרטיסים לעבודה בקבוצות )נספח 1(  .1

שיעור מס' 32חב"ד דעת – מתחברים 
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אני בחברה - כוחות ויכולות
ממשיכים בשליחות מחוץ למסגרת- ב"ה

ניהול הזמן באופן מתאים ובטוח

שיעור מס' 31 חב"ד חכמה – פותחים  שיעור מס' 32חב"ד דעת – מתחברים ניהול הזמן באופן מתאים ובטוח – לנצל את החופשה בבטחה

מהלך שיעור
אני שומר על הגוף 

פתיחה: חוקרים

המורה יסביר: היום יתקיים השיעור האחרון שלנו לפני חופשת הקיץ. בשיעור הקודם למדנו עד כמה חשוב 
לשמור על הגוף שלנו בריא וחזק כדי שנוכל לקיים את שליחותנו בעולם. בקיץ ישנן סכנות רבות והיום נלמד על 

דרכים שונות להישמר מפניהן. כל קבוצה תעסוק בנושא אחר. בסיום העבודה נלמד אחד מהשני דברים חשובים 
הקשורים לשמירה על בריאות הגוף  ולזהירות מסכנות שטומנת לנו חופשת הקיץ.

המורה יבצע עם התלמידים סיעור מוחות מהיר:
אלו פעילויות יש בקיץ?   o

היכן נמצאים בחופש כשלא הולכים ללימודים?   o
אלו סכנות טומנת לנו חופשת הקיץ?   o

כיצד אפשר לחזק את בריאותנו ואת גופנו דווקא בחופש?  o

פעילות 1: זהירות – סכנה! 

המורה יחלק את הכיתה לארבע קבוצות. כל קבוצה תשב סביב שולחן או שניים מחוברים. במרכז השולחן יונח 
כרטיס העבודה )נספח 1( ובו הוראות לעבודה במסגרת הקבוצה. המורה יעבור בין הקבוצות ויסייע במידת הצורך. 

פעילות 2: למידת עמיתים 

לאחר שהקבוצות תסיימנה לעבוד כל קבוצה תשתף את שאר ילדי הכיתה בנושא שחקרה. המורה ישאל שאלות 
מנחות את חברי הקבוצות השונות: 

מהו הנושא שלכם?   o
מהן הסכנות שגיליתם?  o

כיצד אפשר להישמר מפניהן?   o
כיצד נדאג לאחרים בסביבתנו?  o

לסיום התלמידים יעתיקו ויעטרו את הפתגם השבועי:
הגוף שלנו אוצר יקר,

נשמור עליו מכל משמר!

סיום: משוב 

המורה יסכם: כל אחת מהקבצות לימדה אותנו דברים חשובים שאנחנו צריכים לזכור לפני שיוצאים לחופשת הקיץ.  
אנחנו נשמור על הגוף היקר שנתן לנו ה' וכך נוכל לקיים את השליחות שלנו בעולם.
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