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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

4

כיתה ב'



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

6
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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‘
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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

הכרת הרצון הפנימי האמתי של האדם, היא אחד משלבי הלמידה והזהות הבסיסיים של בן אנוש. 
כיהודים, אנו מורכבים מנפש אלוקית, שהיא חלק אלוקה ממעל ממש - ורצונה הוא להתחבר 

לה' ע"י שהגוף יקיים את המצוות וילמד תורה - ומנפש בהמית המתחברת לצרכי הקיום הפיזי, 
נמשכת לצד החומרי של העולם ותפקידה הוא לתת לאדם כוחות פיזיים החיוניים לקיומו. המצב 

האידיאלי הוא למלא את רצון ה' הגלום בנפש האלוקית ולהיעזר בכלים ובכוחות הקיומיים של 
הנפש הבהמית.

בתור יהודים מאמינים, אנו חיים בהבנה כי רצון העליון הוא הרצון האמתי שלנו. ולכן  אנו צריכים 
לדחות את רצוננו )של האני הגשמי( מפני רצון העליון. מסירות נפש פירושה שכאשר הדברים 

מגיעים להתנגשות משמעותית קיצונית בין רצון האני לבין רצון העליון, אזי נדרש האדם להקריב 
את היקר מכל - את חייו, למען האמונה, למען שמירת מצוות ה'- שהיא רצון העליון. 

מסירות הנפש שנדרשה בעבר, היתה למסור את החיים בפועל ממש. בימינו הדרישה היא לוותר 
על הרצון שלנו למען מימוש רצון העליון, אפילו בדברים קטנים ויומיומיים. 

מסירות נפש נובעת מפנימיות הנשמה. היכולת למסור את הנפש היא משהו מובנה הנמצא עמוק 
בתוכנו, וקיבלנו אותה בירושה מאבותינו. אצל בעלי תשובה מתעוררת פנימיות הנשמה, דרכה הם 

מוצאים את הכח למסור נפשם ולשנות את חייהם. 
התלמידים יתוודעו לדמותה של הרבנית דבורה לאה, שויתרה על הרצון הבסיסי ביותר של האדם, 

רצון החיים – בשביל מה שהיא חשבה כנכון וצריך להעשות: להחליף את אביה ולתת את חייה 
כדי להציל את תורת החסידות.

האבחנה בין מה שצריך למה שרוצים, גם אם הרצון נעלה מאד, תקל על התלמידים לעשות את 
ההשלכה מהמעשה הנעלה של הרבנית, לחייהם כתלמידים. 

אני בחברה / כוחות ויכולות
המיקוד לכיתה ב': מי אני באמת? האני הפנימי שלי 

1

כוחות ויכולות )4 שיעורים( א. 

תיקון המידות  )3 שיעורים( ב. 

   פריסה לכיתות א’-ו’

   טבלת נושאי השיעורים ומטרות

   מערכים:

שיעור 1: מה אני רוצה באמת?

שיעור 2: מהי מסירות נפש?

שיעור 3: בעקבות הרבנית דבורה לאה

שיעור 4: מסירות נפש בחיי היום יום
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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

מה אני רוצה 
באמת?

- התלמידים יזהו את רצונותיהם.חכמה – פותחים 
- התלמידים יבחינו בין רצון פנימי הנובע מהנשמה לרצון חיצוני הנובע מה'גוף'.

- התלמידים יעמדו על החשיבות שבהעדפת רצון פנימי על פני רצון חיצוני.
- התלמידים יעריכו את רצונותיהם וידרגו אותם בהתאם לרצון האלוקי.

- התלמידים יקשרו בין החיבור לרצון הפנימי לבין היכולת לחזור בתשובה.

שיעור 2

מהי מסירות 
נפש?

- התלמידים יתוודעו למושג 'מסירות נפש' באספקט התנ"כי )עקדת יצחק, אברהם  בינה – מתבוננים
   אבינו בכבשן האש, דניאל, חנניה, מישאל ועזריה(.

- התלמידים יכירו את מוטיב 'מסירות הנפש' בסיפורים של 'מסירות נפש' מההיסטוריה 
   היהודית בתקופות שונות.

- התלמידים יעמדו על הרעיון שהכח למסירות נפש נובע מהתעוררות הרצון בנשמה.
- התלמידים יזהו התעוררות של רצון הנשמה אצל בעלי תשובה.

- התלמידים יבחנו כיצד התעוררות זו יכולה לסייע להם לחזור בתשובה 

שיעור 3 

בעקבות הרבנית 
דבורה לאה

- התלמידים יכירו את סיפור מסירות נפשה של הרבנית דבורה לאה.בינה – מתבוננים
- התלמידים יבחינו בין "רוצה" ו"צריך".

- התלמידים ישליכו ממסירות נפשה של הרבנית דבורה לאה לחייהם שלהם.

שיעור 4

מסירות נפש 
בחיי היום יום

דעת – מתחברים 
ומיישמים

- התלמידים יבינו כי הרצון שייך ללב, ואילו הידיעה מה צריך לעשות שייכת למוח.
- התלמידים יבחנו במקרים מחיי היומיום את ה"רצון" – את מה שרוצים -  מול   

   "הצריך" –  מה שחייבים לעשות .
- התלמידים יפנימו כי "צריך" קודם ל"רצון".

אני בחברה – כוחות ויכולות  – מי אני באמת? האני הפנימי שלי 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: מי אני באמת? האני הפנימי שלי חב”ד חכמה פותחים

נושא שיעור
 מה אני רוצה באמת?

הכרת הרצון הפנימי האמיתי של האדם, היא אחד משלבי הלמידה והזהות הבסיסיים של בן אנוש. בשנים 
הראשונות להתפתחות הילד, הוא לומד לזהות מהם הצרכים והרצונות שלו. בתור יהודים, אנו מורכבים 

מנפש אלוקית- נשמה, ומנפש בהמית. הנפש האלוקית היא חלק אלוקה ממעל ממש ורצונה הוא להתחבר 
לה' ע"י שהגוף יקיים את המצוות וילמד תורה. תפקידה הוא לעורר את האדם לקיום מצוות. לעומתה הנפש 

הבהמית מתחברת לצרכי הקיום הפיזי. בטבעה היא נמשכת לצד החומרי של העולם ותפקידה הוא לתת 
לאדם כוחות פיזיים החיוניים לקיומו. המצב האידיאלי הוא למלא את רצון ה' הגלום בנפש האלוקית ולהיעזר 

בכלים ובכוחות הקיומיים של הנפש הבהמית.  רצונותיה של הנפש האלוקית אינם גלויים, ואנו צריכים 
לקלף את השכבות של 'הנפש הבהמית' כדי לזהות מהו באמת רצונה הפנימי של הנשמה. כשנכיר ונתוודע 
לרצון הפנימי, נוכל גם ליישם אותו ביתר הצלחה. אז תהיה לאדם מודעות וכח לדרג את הרצונות 'הגשמיים' 

בהתאם לסדר העדיפויות ולתת מקום מרכזי בחייו לרצונותיה של הנפש האלוקית. 

א.  התלמידים יזהו את רצונותיהם.

התלמידים יבחינו בין רצון פנימי הנובע מהנשמה לרצון חיצוני הנובע מה'גוף'. ב. 

ג.  התלמידים יעמדו על החשיבות שבהעדפת רצון פנימי על פני רצון חיצוני.

ד.  התלמידים יעריכו את רצונותיהם וידרגו אותם בהתאם לרצון האלוקי. 

התלמידים יקשרו בין החיבור לרצון הפנימי לבין היכולת לחזור בתשובה. ה. 

פתיחה            משחק הפרח                        5 דקות, יחידני

פעילות 1            בעקבות הרצונות                   10 דקות, מליאה

פעילות 2            פרח מחודש                       5 דקות, יחידני

פעילות 3            דיסק חדש                         20 דקות, מליאה ויחידיני

סיום            הרצון הפנימי                        5 דקות, מליאה

- סיפור )נספח   2(

) - פרח המשאלות )נספח 1 

) - דף עבודה )נספח  3 

- מארז חומרים להכנת עטיפת דיסק לכל קבוצה/זוג. 

     במארז יהיו:

שתי שמיניות בריסטול צבעוניות, מספרים, דבק פלסטי, סרגל, נייר דבק, טושים, נצנצים להדבקה,     

     פלסטלינה צבעונית. 
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אני בחברה - כוחות ויכולות
ב"ה

אני בחברה - כוחות ויכולות

שיעור מס’ 1כוחות ויכולות: מי אני באמת? האני הפנימי שלי חב”ד חכמה פותחים

מהלך שיעור
 מה אני רוצה באמת?

פתיחה: משחק הפרח

המורה יחלק לכל תלמיד שמינית בריסטול עם ציור פרח בשלוש שכבות של עלי כותרת.  )נספח 1(

ההנחייה לתלמידים:

"אנו מתקרבים לראש השנה. כולנו מבקשים ורוצים מהקב"ה המון דברים... בפרח הזה נכתוב מה אנו רוצים באמת 

לשנה החדשה. הרצונות שלנו יכולים להיות מכל מיני סוגים, וקשורים לכל מיני מעגלים בחיינו: בכיתה, במשפחה, 

בקהילה, בעולם כולו. כל אחד יכתוב עכשיו את רצונותיו באופן הבא: 

במעגל הפנימי של עלי הכותרת - מה אני הכי הכי רוצה. 

במעגל האמצעי - מה אני רוצה, ברמה קצת פחות גבוהה. 

ובמעגל החיצוני - רצונות נוספים. 

אך משניים בחשיבותם לאמצעיים. )רוצה, אבל זה לא חשוב כמו הרצונות הקודמים.(

התלמידים יכתבו את רצונותיהם לפי ההוראות.

פעילות 1: בעקבות הרצונות

שלב א'
המורה יבקש מכל התלמידים להוציא מחק ולהניח ליד הדף. ויבקש מהתלמידים 

לקרוא בשקט לעצמם או לחבריהם לשולחן את מה שכתבו. מי שרוצה יוכל לקרוא בקול ולשתף בבחירות שלו.  

שלב ב'
המורה יעורר בכתה דיון.

נקודות לדיון:
‹  האם אנו בטוחים בבחירה שלנו? 

‹  האם הדברים שכתבנו, שאותם אנו הכי הכי רוצים, הם החשובים באמת? 
‹  שמא אנחנו יכולים להעביר פריטים משכבה אחת לשניה? 

לדוגמא: מישהו כתב בהתחלה שהוא רוצה מאד לנסוע ללונה-פארק. ובשכבה השניה - שסבתא תבריא. בקריאה 
שניה התל' יבין שהרצון שסבתא תבריא חשוב יותר מהלונה פארק. והוא יחליף אותו. 

נקרא ונראה. מה אנחנו באמת רוצים יותר:
שסבתא תבריא או שיקנו לנו ארגז ממתקים?   -        

שנצליח בלימודים או שיקנו לנו בגד חדש?  -        
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אני בחברה - כוחות ויכולות
ב"ה

אני בחברה - כוחות ויכולות

שיעור מס’ 1כוחות ויכולות: מי אני באמת? האני הפנימי שלי חב”ד חכמה פותחים

מהלך שיעור
 מה אני רוצה באמת?

סיום - מגרש המשחקים של הר

פעילות 2: פרח מחודש

התלמידים יתקנו את הפרחים מחדש. בעקבות האנליזה.   

פעילות 3: דיסק חדש

המורה יקריא את הסיפור 'מה אני באמת רוצה'? )נספח  2( זהו סיפור על זמר שזכה להצלחה גדולה אך גילה 
באמצע חייו מה הוא באמת רוצה... וחזר בתשובה. 

לאחר קריאת הסיפור יקיים פעילות יצירתית בעקבות הסיפור )נספח 3(. במהלך ההפעלה, התלמידים יכתבו מס' 
שאלות לגיבור הסיפור. ולאחר מכן יכינו עטיפת דיסק המתאימה לשינוי שעבר בחייו.

סיום: הרצון הפנימי

יתקיים שיח בין המורה לתלמידים. 

נקודות לדיון:
‹  מהו הרצון הפנימי שלנו? 

‹  מה גורם לנו לא לפעול על פי הרצון הפנימי שלנו?
‹  איך אפשר לעורר את הרצון הפנימי? 

המורה ירשום על הלוח כמה רצונות פנימיים משותפים, שיתאימו לרצון ה' ולשנה החדשה הבעל"ט. 
)כותבים על הלוח מסקנות כלליות(.
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אני בחברה - כוחות ויכולות
ב"ה

אני בחברה - כוחות ויכולות

שיעור מס’ 2כוחות ויכולות: מי אני באמת? האני הפנימי שלי

בשיעור הקודם בררו התלמידים את רצונותיהם ודרגו אותם. בשיעור זה נתבונן על המושג 
מסירות נפש המתייחס לוויתור על הרצון החזק ביותר שהוא יצר הקיום, למען האמונה. 

ההגדרה למושג זה )על פי מילונים ידועים( הוא: הנכונות להקרבת החיים למען קיום מצוות 
התורה. 

מסירות הנפש שנדרשה בעבר, היתה למסור את החיים בפועל ממש. בימינו הדרישה היא 
למסור את הרצון שלנו למען הרצון העליון, אפילו בדברים קטנים ויומיומיים. 

מסירות נפש נובעת מפנימיות הנשמה. היכולת למסור את הנפש היא משהו מובנה שנמצא 
עמוק בתוכנו, קיבלנו אותה בירושה מאבותינו. אצל בעלי תשובה מתעוררת פנימיות הנשמה, 

דרכה הם מוצאים את הכח למסור נפשם ולשנות את חייהם. 

א.  התלמידים יתוודעו למושג 'מסירות נפש' באספקט התנ"כי )עקדת יצחק, אברהם אבינו 
     בכבשן האש, דניאל, חנניה, מישאל ועזריה(.

ב.  התלמידים יכירו את מוטיב 'מסירות הנפש' בסיפורים של 'מסירות נפש' מההיסטוריה 
     היהודית בתקופות שונות.

ג.  התלמידים יעמדו על הרעיון שהכח למסירות נפש נובע מהתעוררות הרצון בנשמה.
ד.  התלמידים יזהו התעוררות של רצון הנשמה אצל בעלי תשובה.

ה.  התלמידים יבחנו כיצד התעוררות זו יכולה לסייע להם לחזור בתשובה. 

פתיחה:                  מסירות נפש בתמונות                                        10 דקות, מליאה

פעילות 1 :             מסירות נפש בהיסטוריה היהודית                        15 דקות, זוגות

פעילות 2 :             בעקבות הסיפורים                                            10 דקות, מליאה

פעילות 3 :             שלהבות                                                           5 דקות, מליאה

סיום:                     נתעורר לתשובה                                               5 דקות, מליאה

מקרים קצרים )נספח 6(  -
) תמונות של מסירות נפש מהתנ"ך )נספח 1   -

) סיפורי מסירות נפש )נספח 2   -
) דף עבודה )נספח 3   -

 . ) תגים )נספח 4   -
) שלהבת )נספח 5   -

מקל ארטיק   -
סרט מתנות לתלייה  -

מהלך שיעור
מהי מסירות נפש?

סיום - מגרש המשחקים של הר

חב"ד בינה – מתבוננים
14

כיתה ב'



אני בחברה - כוחות ויכולות
ב"ה

אני בחברה - כוחות ויכולות

שיעור מס’ 2כוחות ויכולות: מי אני באמת? האני הפנימי שלי

פתיחה: מסירות נפש בתמונות  

המורה יתלה על הלוח )או יראה מצגת( של תמונות המבטאות מסירות נפש )נספח 1(. התלמידים יצפו ויחשבו 
מה משותף לכל התמונות. אם הם אינם מצליחים להגיע לנושא. אפשר לכוון אותם בעזרת שאלות: 

אסתר רצתה לגור בארמון המלך?   o
מדוע היא עשתה זאת? זה היה לה נעים? זה מה שהיא חלמה עליו כל חייה?   o

אברהם - הילד רצה לקפוץ לכבשן האש?   o
מדוע הוא עשה זאת?   o

למה שילד חכם יסכן את חייו?  o
מדוע נחשון בן עמינדב קפץ למים?   o

מה הניע אותו לעשות זאת? הרי המים געשו וסערו וזו היתה סכנת נפשות אמיתית...  o
כאשר התלמידים יגיעו לנקודה המשותפת. המורה יכתוב בגדול על הלוח "מסירות נפש". 

פעילות 1: סיפורי מסירות נפש בהיסטוריה היהודית 

כל זוג תלמידים יקבלו 2 סיפורים על מסירות נפש. סיפור אחד מן העבר וסיפור שני המתאים לימינו, בו 
מתבטאת הנקודה של חזרה בתשובה. )נספח 2( 

התלמידים יקראו את הסיפור ואחר כך יבצעו פעילות משותפת. )נספח 3(

פעילות 2: בעקבות הסיפורים 

המורה יבחר תלמידים שיציגו בפני הכתה את דו השיח בין הגיבורים כפי שהתבקשו במשימה 3 בדף העבודה. 
יספרו בקיצור מה קראו ומה הבינו מהסיפורים. 

המורה יסכם בדיון את הסיפורים: 
לאחר שקראנו את הסיפורים... האם מסירות נפש לדעתכם שייכת רק לעבר, או שהיא קיימת גם היום?  -

ממה מגיעה לדעתכם מסירות נפש?.   -
האם הרגשתם פעם שמתעורר אצלכם רצון לעשות רק טוב?   -

מהלך שיעור
מהי מסירות נפש?

סיום - מגרש המשחקים של הר

חב"ד בינה – מתבוננים
15

כיתה ב'



אני בחברה - כוחות ויכולות
ב"ה

אני בחברה - כוחות ויכולות

שיעור מס’ 2כוחות ויכולות: מי אני באמת? האני הפנימי שלי

פעילות 3: שלהבות  

כל תלמיד יגזור שלהבת מבריסטול צהוב )נספח 5( אותה הוא ידביק על מקל ארטיק או קיסם עץ. המורה יקריא 
היגדים שונים. על התלמידים להרים את השלהבת כאשר ההיגד מבטא מסירות נפש המעוררת אותנו לתשובה. 

הערה: חשוב לדון לגבי המקרים שבהם הייתה מסירת הרצון אך לא בלב שלם.

סיום: נתעורר לתשובה

המורה יזמין את התלמידים לספר על התעוררות נפשם שהובילה לחזרה בתשובה מתוך מסירות נפש - אנקדוטות 
קטנות מהיומיום.

המספר יחזיק בידיו את השלהבת כשהוא מדבר, לסמל את הנשמה שהיא כמו נר. 
ניתן לכוון לסיפורים במעגלים שונים: בבית, בכתה וכד'. כמו כן לכוון שהדוגמאות תהיינה ביחסים בין חברים וכן 

במצוות אחרות. )ויתור על אכילת מאכל לא כשר, התפייסות עם חבר וכד'(.  

מהלך שיעור
מהי מסירות נפש?

סיו

חב"ד בינה – מתבוננים
16

כיתה ב'



אני בחברה - כוחות ויכולות
ב"ה

אני בחברה - כוחות ויכולות

שיעור מס’ 3כוחות ויכולות: מי אני באמת? האני הפנימי שלי

בשיעור קודם דובר על המושג מסירות נפש. בשיעור זה נמשיך להתבונן במושג באמצעות מודל 
למסירות נפש - הרבנית דבורה לאה. 

נפש פרושה רצון )אם יש את נפשך לדעת(. מסירות נפש פרושה מסירת הרצון. ביטול הרצון של 
האדם מול רצון ה'1. מסירות נפש במובן הפשוט של מוות על קידוש ה', גם היא בעצם מסירת הרצון 

הבסיסי והפשוט ביותר של האדם - רצון החיים.
הרבנית דבורה לאה וויתרה על הרצון הבסיסי ביותר של האדם, רצון החיים – בשביל מה שהיא 

חשבה כנכון וצריך להעשות: להחליף את אביה ולתת את חייה כדי להציל את תורת החסידות.
האבחנה בין מה שצריך למה שרוצים, גם אם הרצון נעלה מאד, תקל על התלמידים לעשות את 

ההשלכה מהמעשה הנעלה של הרבנית, לחייהם כתלמידים.

התלמידים יכירו את סיפור מסירות נפשה של הרבנית דבורה לאה. א. 
התלמידים יבחינו בין "רוצה" ו"צריך". ב. 

התלמידים ישליכו ממסירות נפשה של הרבנית דבורה לאה לחייהם שלהם. ג. 

פתיחה:                      סיפורה של אתי                                  5 דקות, יחידני

פעילות 1:                  הכרות עם דמותה                              10 דקות, מליאה

פעילות 2:                  סיפור מסירות הנפש של הרבנית         10 דקות, מליאה

פעילות 3:                  רוצה מול צריך?                                15 דקות, מליאה

סיום:                         החלטה של אתי                                 5 דקות, מליאה

סיפור מסירות הנפש של הרבנית דבורה לאה )נספח 3(  .1
) כרטיסים  )נספח 2   .2

) סיפורה של אתי )נספח 1   .3

1  פרקי אבות: "בטל רצונך מפני רצונו".

מהלך שיעור
בעקבות הרבנית דבורה לאה

חב"ד דעת– מתחברים 
17

כיתה ב'



אני בחברה - כוחות ויכולות
ב"ה

אני בחברה - כוחות ויכולות

כוחות ויכולות: מי אני באמת? האני הפנימי שלי

פתיחה: סיפורה של אתי 

המורה יחלק לתלמידים את דפי הסיפור – החלק הראשון )נספח 1(. בתחילה הוא ייתן להם דקה או שתיים לעיין 
בסיפור. אחר כך יתחיל להקריא אותו .

בסוף הסיפור המורה ישאל לדעתם של התלמידים,, מה יותר חשוב – שאתי תתפלל בבית הכנסת או שתעזור 
לאמא שלה? הוא ייתן לתלמידים לענות את תשובותיהם השונות מבלי להעיר או לכוון.

פעילות 1: הכרות עם דמותה 

המורה יספר לתלמידים בקצרה על  הרבנית דבורה לאה, שהייתה ממש צדיקה, היא הייתה בת של צדיק – האדמו"ר 
הזקן, וגם אמא של צדיק – הרבי הצמח צדק.

המורה יכתוב על הלוח "רוצה" ו"לא רוצה". הוא יניח את הכרטיסים )נספח 2( על שולחנו, יוציא את הכרטיס שכתוב 
עליו "לחיות" וידביק אותו הפוך על הלוח מעל הכותרות "רוצה" ו"לא רוצה" כך שהתלמידים יראו את הכרטיס, אך 

לא מה כתוב עליו. 
המורה יבקש מתלמידים לגשת לשולחנו להרים כרטיס ולומר אם דבר כזה מתאים או לא מתאים שתרצה אותו 

הרבנית דבורה לאה.

פעילות 2: סיפור מסירות הנפש של הרבנית
 

המורה יספר לתלמידים את סיפור מסירות הנפש של הרבנית דבורה לאה )נספח 3(

מהלך שיעור
בעקבות הרבנית דבורה לאה

שיעור מס’ 3 חב"ד דעת– מתחברים 
18

כיתה ב'



אני בחברה - כוחות ויכולות
ב"ה

אני בחברה - כוחות ויכולות

כוחות ויכולות: מי אני באמת? האני הפנימי שלי

פעילות 3: רוצה מול צריך?

המורה ישמע  כמה תגובות של תלמידים על הסיפור. לאחר מכן יפנה את התלמידים ללוח – 
הוא ישאל ויסכם: מה הרבנית דבורה לאה רצתה? רק דברים מאד חשובים! לגמול חסדים, לחנך את בניה להיות 

חסידיים, וכו'. ועל כל זה היא ויתרה! למה? בשביל לעשות מה שצריך. 
את כל החלק של "לא רוצה" והכרטיסים שתחתיו המורה יוריד ויכתוב "צריך" כמקביל ל"רוצה". הרבנית ויתרה על 

כל מה שרצתה כדי לעשות מה שצריך. מה צריך? המורה ינחה את התלמידים לנסח את התשובה יחד: "להציל את 
החסידות", "להחליף את אבא שלה שהוא יחיה".

כאן המורה מגלה לתלמידים שיש עוד משהו שהרבנית דבורה לאה מאד רצתה, ורומז על הכרטיס ההפוך שהודבק 
למעלה. המורה ייתן לתלמידים לנחש, יתכן שינחשו נכון. בכל מקרה, אחרי כמה ניחושים, המורה יגלה את הכרטיס: 

"לחיות", ויתלה אותו מתחת ל"רוצה".

נקודות לדיון:
‹  יש מישהו שאינו רוצה לחיות? 

‹ המורה יזכיר לתלמידים את הפרחים שעבדו עליהם בשבוע שעבר ובפרח כל הרצונות שלהם. 
‹ האם מישהו כתב לחיות? 

‹ אם מישה לא כתב שהוא רוצה לחיות, האם זה סימן שהוא לא רוצה? 

סיכום: הרבנית ויתרה אפילו על הרצון הכי מובן מאליו כדי לעשות מה שצריך.

סיום: ההחלטה של אתי

המורה יחזיר את התלמידים לסיפורה של אתי. ויעורר דיון:
‹ איך קשור הסיפור לסיפור של אתי? 
‹ מה לדעתכם היה על אתי לעשות? 

‹ מה אתי רצתה לעשות? 
‹ מה היא היתה צריכה לעשות? 

הערה: 
המורה יחדד שגם אם הדבר שרוצים לעשות הוא דבר קדוש מאוד לא תמיד זה הדבר הנכון לעשות.

‹ מה לדעתכם אתי תעשה? 

אחרי הדיון, המורה יחלק לתלמידים את סיום הסיפור )נספח 1( ויקרא אותו יחד איתם.  

מהלך שיעור
בעקבות הרבנית דבורה לאה

שיעור מס’ 3 חב"ד דעת– מתחברים 
19

כיתה ב'



אני בחברה - כוחות ויכולות
ב"ה

אני בחברה - כוחות ויכולות

שיעור מס’ 4שיעור מס’ 1כוחות ויכולות: מי אני באמת? האני הפנימי שלי

נושא שיעור
מסירות נפש בחיי היומיום

בהמשך לשיעורים הקודמים, בהם עסקו התלמידים ברצונותיהם השונים, וברבנית דבורה לאה 
שמסרה את כל רצונותיה, כולל הרצון לחיים עבור תורת החסידות – יעסקו התלמידים עתה בפן 

המעשי של מסירות נפש – מסירת הרצון.
את ביטול הרצון האישי שלנו כלפי רצון ה' נבטא בעזרת המלים "רוצה" מול "צריך". כש"רוצה" 
מבטא את הלב - המשיכה והרצון לדבר מסוים, ו"צריך" מבטא את המוח, היינו ההבנה והידיעה 

שיש דבר שצריך להיעשות כעת, גם אם הלב מבקש אחרת. הא"ב של החסידות הוא: מוח שליט 
על הלב. על חסיד להיות מסוגל לבטל את כל רצונותיו ומשיכות לבו, גם הנעלות והקדושות 

ביותר, ולעשות מה שהמוח מבין כי הוא הנכון.

התלמידים יבינו כי הרצון שייך ללב, ואילו הידיעה מה צריך לעשות שייכת למוח. א. 
התלמידים יבחנו במקרים מחיי היומיום את ה"רצון" – את מה שרוצים -  מול "הצריך" –  מה  ב. 

    שחייבים לעשות .
התלמידים יפנימו כי "צריך" קודם ל"רצון". ג. 

פתיחה         נפש = רצון                  

פעילות 1                   תרגול לב-מוח                  

פעילות 2                   מזהים ומזדהים         

פעילות 3                    בפן אישי            

סיום        הכנת תמרור     

משפטים )נספח 1(  .1
) סיפורים )נספח 2   .2

) דגם תמרור )נספח 3   .3
מקלות ארטיק או קשיות להדבקת התמרור   .4

חב"ד דעת– מתחברים 

10 דקות, מליאה

5 דקות, מליאה

15 דקות,קבוצות ומליאה

10 דקות, מליאה

5 דקות, יחידני
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כיתה ב'



אני בחברה - כוחות ויכולות
ב"ה

אני בחברה - כוחות ויכולות

שיעור מס’ 1כוחות ויכולות: מי אני באמת? האני הפנימי שלי חב”ד חכמה פותחים

מהלך שיעור
מסירות נפש בחיי היומיום

פתיחה:  נפש = רצון 

המורה יכתוב חידה על הלוח. מער = קפהם. ויפתור את החידה יחד עם התלמידים. הקוד: אות אחת קדימה. 
התשובה המתקבלת: נפש = רצון.

המורה יזכיר לתלמידים כי בשיעור שעבר למדנו על הרבנית דבורה לאה שמסרה את נפשה, ויתרה על כל רצונותיה 
ואפילו על חייה כדי להציל את תורת החסידות. וישאל:

איך אנחנו יכולים להיות כמותה?   o
הרי איש לא מאיים עלינו שיהרוג אותנו אם נקיים את המצוות?   o

ואין מי שצריך למסור את הנפש עבורו כדי שיחיה וימשיך להפיץ חסידות?   o

המורה יכוון את התלמידים להבין את התשובה מתוך מה שכתוב על הלוח - נפש = רצון. אי אפשר היום ולא צריך 
למסור את הנפש, אבל צריך ואפשר למסור את הרצון. המורה יזכיר את אתי מהשיעור שעבר. היא ויתרה על הרצון 

שלה. )מה היא רצתה?( ועשתה מה שצריך. )מה היה צריך?(

מסקנה: איך אפשר להיות כמו הרבנית דבורה לאה? אם מוותרים על מה שרוצים ועושים מה שצריך!

פעילות 1: תרגול לב-מוח

המורה יסביר: נתאמן בלגלות מה אנחנו רוצים ומה צריך, כי לפעמים היצר הרע מבלבל אותנו ומשכנע אותנו שמה 
שרוצים זה מה שצריך. כשאנו רוצים משהו – זה בא מהלב, הלב רוצה. המורה ינחה את התלמידים לשים יד על הלב. 

כשאנו צריכים לעשות משהו, אנו מבינים את זה במוח, המורה ינחה את התלמידים להראות באצבע על המצח. 
המורה מסביר את כללי התרגול: כשאקריא משפט שרוצים, שימו יד על הלב, כשאקריא משפט שצריך הראו באצבע 

על המצח.  

המורה יקריא את המשפטים )נספח 1( בקצב הכתבה. תוך הטעמה  והדגשה במקומות בהם יש להניח יד או להצביע. 
הערה: רוב התלמידים בשלב זה עוד לא ממש ידעו לעשות זאת בעצמם והם יבדקו מה חבריהם עושים, זה בסדר. 

כך יעבור המסר של מה מהלב ומה מהמוח, והכי חשוב: המסר 'מה יותר חשוב', יעבור גם למי שאין לו יכולת להבחין 
ולהגדיר.

שיעור מס’ 4 חב"ד דעת– מתחברים 
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אני בחברה - כוחות ויכולות
ב"ה

אני בחברה - כוחות ויכולות

שיעור מס’ 1כוחות ויכולות: מי אני באמת? האני הפנימי שלי חב”ד חכמה פותחים

מהלך שיעור
מסירות נפש בחיי היומיום

פעילות 2: מזהים ומזדהים 

המורה יחלק את הכיתה לחמש קבוצות. כל קבוצה תקבל סיפור )נספח 2( התלמידים יחליטו יחד על סיום לסיפור 
ואז ימחיזו את הסיפורים להצגות. לאחר מספר דקות המוקדשות לחזרות, תראה כל קבוצה את סיפורה ושאר הכתה 

תצפה ותצביע על הלב או על המוח כנדרש. 

הערה: יש לחלק את הקבוצות כך שבכל קבוצה יהיה לפחות תלמיד אחד הקורא בשטף, על מנת שיוכל להקריא את 
הסיפור לשאר חבריו. במידה ומסיבה כלשהי אין הדבר כך, על המורה לעבור בין הקבוצות ולהקריא לכל קבוצה את 

סיפורה. לשיקול דעתו של  המורה, אם נראה כי לא ניתן לבצע פעילות כזו בכיתה, אפשר לבצע שלב זה כמו בפעילות 
1. המורה יקריא את הסיפורים בכיתה והתלמידים יצביען על הלב או על המוח.

שיעור מס’ 4 חב"ד דעת– מתחברים 

פעילות 3: בפן אישי 

התלמידים יתאספו במעגל והמורה ישאל: "למי קרה סיפור דומה, שהיה צריך לעשות משהו אחד, אך מאד רצה לעשות 
משהו אחר?" המורה יבחר תלמיד אחת או שניים שיספר את סיפורו. )הרצון לספר יתעורר מן הסתם כבר בשלבים 

הקודמים, ואז יכול המורה לומר: יהיה לנו זמן מיוחד לזה.( 
לאחר הסיפור המורה ישאל שאלות על הסיפור:

o  מה רצה הילד? 
מה הוא היה צריך לעשות?   o

מה הוא עשה בסוף – מה שהוא צריך או מה שהוא רוצה?  o

הערה: שלב זה חשוב, כי הוא זה ההופך את כל מה שהתנסינו בו בשיעור לחלק מחייהם של התלמידים. לכן, אין 
להאריך את פעילות 2 על חשבון פעילות 3, לא כדאי לוותר עליו.

סיום: הכנת תמרור

המורה יחלק לכל תלמיד את ציור התמרור )נספח 3( ויסביר כי התמרור בא להזכיר לנו שכשיש לנו שני 
דברים לעשות –  אנו בוחרים את מה שצריך לעשות ולא את מה שרוצים. כל תלמיד יצבע את התמרור ויחבר 

לו מקל ארטיק או קש כעמוד.
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אני בחברה - כוחות ויכולות
ב"ה

נושא 1:  אני בחברה

כוחות ויכולות )4 שיעורים( א. 

תיקון המידות )3 שיעורים( ב. 

בהמשך לשיעורים הקודמים בהם עסקנו בצורך לוותר על מה 
שרוצים ולעשות מה שצריך, נוסיף נדבך ונלמד לעשות את מה 

שצריך ברצון, בזריזות ובחיות.
לזריזות יתרונות רבים. הבולט שבהם, ללא ספק, הוא מהירות 

העשיה. אולם מלבד הביצוע הזריז, מתלוה אליה התחושה הטובה 
של המבצע, החש זריז וחרוץ ונהנה מעשייתו. לתחושתו מצטרפת 

גם התחושה הטובה של מי שעבורו בוצע המעשה, על כך שהזדרזו 
ושמחו לעשות עבורו את הדבר. כמו כן הביצוע עצמו נעשה טוב יותר 

ואיכותי יותר כאשר עושים אותו בזריזות ובחיות ולא בתחושה של 
"מוכרחים". וחלופיהם בעצלות: אדם עצל מבצע את הדברים לאט, 

או בכלל לא. הדברים מתבצעים על מנת לצאת ידי חובה והתוצאות, 
בדרך כלל, אינן איכותיות. התחושה של המבצע היא תחושה קשה 
של חוסר חשק ומוכרחות, עד שלפעמים, זה שעבורו מבצעים את 
הדבר, כבר מוותר על העשיה ובלבד שלא לקבל תוצאות גרועות 

בפרצוף חמוץ.
הבסיס ליציאה ממעגל העצלות היא יצירת מחויבות לעשייה של 

הרצון הפנימי ללא תלות ברצון החיצוני או בחשק הרגעי. איך עושים 
זאת? שמים את המטרה כל הזמן מול העיניים. לא שוכחים לרגע מהו 
הרצון הפנימי האמתי. כך גורמים להנעה פנימית המובילה בסופו של 

דבר לקיום תורה ומצוות בזריזות ובחיות. 

אני בחברה / תיקון המידות
המיקוד לכיתה ב': עצלות מול זריזות

1

   פריסה לכיתות א’-ו’

   טבלת נושאי השיעורים ומטרות

   מערכים:

שיעור 5:  בזריזות ובחיות

שיעור 6:  למה להזדרז?

שיעור 7:  מצליחים להזדרז
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אני בחברה - כוחות ויכולות
ב"ה

תה
הכי

תה א’
כי

תה ב’
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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 5

בזריזות ובחיות

- התלמידים יזהו את מאפייני העצלות והזריזות במראה, בתחושה, בביצוע.בינה – מתבוננים
- התלמידים יבינו כי הזריזות נובעת מן הרצון לעשות את הדבר.

- התלמידים יישמו את הזריזות בדוגמאות מחיי היומיום.

שיעור 6

למה להזדרז?

- התלמידים יבינו את ההשלכות על הביצוע מצורת העשיה.בינה – מתבוננים
- התלמידים יסיקו מן התוצאות על אופן הביצוע, בזריזות/בעצלות.

- התלמידים יזהו את רגשותיו של המבצע בזריזות/בעצלות.

שיעור 7

מצליחים להזדרז

דעת – מתחברים 
ומיישמים

- התלמידים יכירו במחויבות הפנימית הרוחנית המניעה אותם. 
- התלמידים יפנימו כי ערך הזריזות בקיום תורה ומצוות חשוב וגבוה מאוד. 

- התלמידים יתוודעו לאסטרטגיות שונות הגורמות להנעה פנימית המביאה לזריזות.
- התלמידים יעמדו על אמצעים חיצוניים להגברת המוטיבציה ולעשייה.

אני בחברה – תיקון המידות  – עצלות מול זריזות

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

שיעור מס’ 4נ חב”ד חכמה פותחים

אני בחברה – תיקון המידות

שיעור מס’ 5תיקון המידות -   עצלות מול זריזות 

נושא שיעור
בזריזות ובחיות!

בהמשך לשיעורים הקודמים בהם עסקנו בצורך לוותר על מה שרוצים ולעשות מה שצריך, נוסיף 
נדבך ונלמד לעשות את מה שצריך ברצון, בזריזות ובחיות.

העצלות היא מצב של חוסר חיות בעשיית דבר מה, הנובעת מחוסר רצון וגורמת לדחיית הדבר 
ולעשייתו בצורה איטית ובלתי מספקת. הזריזות לעומתה מאופיינת בחיות, בשמחה ובמהירות 

עשייה הנובעות מרצון לעשות את הדבר. דבר הנעשה בזריזות ובחיות נעשה מהר יותר ובאופן 
טוב יותר.

התלמידים יזהו את מאפייני העצלות והזריזות במראה, בתחושה, בביצוע. א. 
התלמידים יבינו כי הזריזות נובעת מן הרצון לעשות את הדבר. ב. 

התלמידים יישמו את הזריזות בדוגמאות מחיי היומיום. ג. 

פתיחה      

פעילות 1                           

פעילות 2                                       

פעילות3                                                  

סיום                   

 ) דף הציורים והמחשבות )נספח 1   .1

) שעוני "בזריזות ובחיות" )נספח 2   .2

3.  סרטי בריסטול באורך 20 סמ' וברוחב 2 סמ' 

10 דקות, מליאה

5 דקות, מליאה

10 דקות, יחידני

10 דקות, מליאה

10 דקות, יחידני

עצל/זריז 

למה לא בא לי?

חושבים זריז   

המלך אמר! 

בזריזות ובחיות! 
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אני בחברה - כוחות ויכולות
ב"ה

שיעור מס’ 4נ חב”ד חכמה פותחים

אני בחברה – תיקון המידות

תיקון המידות -   עצלות מול זריזות 

מהלך שיעור
מהו כעס?

פתיחה: עצל/זריז 

המורה יזמין שני תלמידים. לפני כן הוא יודיע שמדובר בהצגה. "ורק מי שלא מתבייש להציג, שיצביע!" עכשיו יחפש 
המורה מתנדב שלישי שמוכן לתרום את ילקוטו להצגה. המורה יזהיר שהילקוט  והקלמר יפתחו ויוציאו משם את 
כל מה שבפנים. כשהמתנדב עם הילקוט נמצא – יצאו שני השחקנים החוצה. המורה יפתח את הילקוט, ויפזר על 

שולחנו את הספרים והמחברות, )בלי להזיק להם כמובן( אחר כך יפתח את הקלמר ויפזר גם את תוכנו.

המורה יזמין את אחד התלמידים המחכים בחוץ יספר לו בשקט )ששאר הכיתה לא ישמעו(: אתה באמצע לשחק 
בכדור עם כל החברים בחצר. פתאום אמא קוראת לך לסדר את החדר. )המורה יצביע על השולחן ההפוך( ובכלל 

לא מתחשק לך. בוא תציג לנו איך נראה ילד שלא מתחשק לו לסדר.
התלמיד יאסוף לאט לאט, יאמר איזה 'אוף..', הפרצוף שלו יהיה מצוברח. )אם לא, המורה יכוון אותו(.

אחר כך ישב התלמיד. המורה ישפוך שוב את תכולת התיק ויזמין את התלמיד השני. הוא יספר לו בשקט:  בן הדוד 
שלך הגיע מאמריקה ואתה רוצה שהוא יישן איתך בחדר. אמא לא רוצה, היא אומרת שהחדר שלך מבולגן... 

)המורה יצביע על השולחן ההפוך( לך תסדר מהר את החדר כדי שאמא תסכים.
הכיתה תסתכל איך הוא יאסוף בזריזות את החפצים, בחיוך מן הסתם ובמרץ רב.

פעילות 1: למה לא בא לי?

המורה יזמין תגובות מן התלמידים:
o  מה אתם אומרים? מה ההבדל בין הילדים?

האם לילד אחד היה יותר עבודה מאשר לשני?  o
o  איך הילד הראשון סידר? מהר או לאט? בשמחה או במירמור, בחשק או בחוסר חשק? 

והילד השני?   o
למה אחד כך והשני כך?   o

בואו נשאל אותם..
ילד א': אמא קראה לי באמצע משחק ולא התחשק לי לסדר.

ילד ב': רציתי מאד לסדר כדי שבן דוד שלי מאמריקה יישן איתי בחדר!
הדיון ימשיך, ראינו כיצד שני ילדים מסדרים חפצים, הם סידרו את אותו הדבר אבל אחד סידר לאט ובחוסר חשק, 

והשני בזריזות ובהתלהבות. מדוע? הראשון לא רצה לסדר ולא הבין למה הוא צריך להפסיק משחק בשביל זה, לשני 
היתה סיבה טובה מאד לסדר, הוא רצה לסדר ולכן הזדרז.. 

העצלות היא מצב של חוסר חיות בעשיית דבר מה, הנובעת מחוסר רצון וגורמת לדחיית הדבר ולעשייתו בצורה איטית 
ובלתי מספקת. הזריזות לעומתה מאופינת בחיות, בשמחה ובמהירות עשייה הנובעות מרצון לעשות את הדבר.

 המסקנה: כשרוצים – עושים בחשק, מזדרזים, וכשלא רוצים – מתעצלים.
כאן יקשר המורה את השיעור לשיעורים הקודמים, בשיעור שעבר למדנו שעושים מה שצריך ולא מה שרוצים, היום 

נלמד שמה שצריך עושים ברצון, בזריזות ולא בעצלות.

שיעור מס’ 5
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אני בחברה - כוחות ויכולות
ב"ה

שיעור מס’ 4נ חב”ד חכמה פותחים

אני בחברה – תיקון המידות

תיקון המידות -   עצלות מול זריזות 

מהלך שיעור
מהו כעס?

פעילות 3: המלך אמר! 

משחק "המלך אמר" בכללים משודרגים:
כשהמורה יאמר: "המלך אמר לבצע פעולה מסוימת", התלמידים יעשו זאת בחיות ובזריזות, וכשהוא יאמר לבצע 
פעולה בלי הקדמת המלים "המלך אמר", התלמידים יעשו זאת לאט ובעצלות. הפעולות מתחומים שונים, חוזרים 

על כל פעולה פעמיים – פעם עם המלך אמר, ופעם בלי. לאחר מספר משפטים המורה יעצור את המשחק וישאל: 
ילדים, מי זה המלך שאמר? מחכה לתשובות הילדים ומוביל: המלך הוא ה'. המלים "המלך אמר" מזכירות לנו שמה 

שהמלך – ה' אומר, אנחנו מקיימים ברצון ובזריזות.  

במשפחה:
המלך אמר לשטוף כלים. )מציגים עם הידיים כאילו משפשפים סיר(

המלך אמר לקבוע מסמר בקיר.
המלך אמר לטאטא.

בקהילה:
המלך אמר לתת צדקה לעני.

המלך אמר לקום לזקן באוטובוס.

המלך אמר להקדים שלום לחבר.

בכיתה:
המלך אמר להשאיל עפרון לחבר.

המלך אמר להעתיק מהלוח.
המלך אמר להרים כסא.

פעילות 2: חושבים זריז 

המורה יחלק את דף העבודה )נספח 1(. 
בדף שני פרצופים ולהם ענן מחשבה: בתחתית הדף יש תרמילון של ביטויים. 

התלמידים יבחרו פרצוף מתאים לעצל ופרצוף מתאים לזריז. את הביטויים בתרמילון הם ימיינו. "אוף" לעצל, "יש" 
לזריז וכו'. המורה יעבור עם התלמידים על דף העבודה.

סיום: בזריזות ובחיות!

כל ילד יקבל שעון )נספח 2( "בזריזות ובחיות". השעון יהיה על היד ויזכיר לנו שכל מה שעושים היום - נעשה בזריזות 
ובחיות! התלמידים יצבעו את השעון, יהדקו או ידביקו לרצועה ואת הרצועה יענדו על ידם.  

שיעור מס’ 5
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אני בחברה - כוחות ויכולות
ב"ה

שיעור מס’ 4נ

אני בחברה – תיקון המידות

שיעור מס’ 6תיקון המידות -   עצלות מול זריזות 

נושא שיעור
למה להזדרז?

בשיעור הקודם עמדו התלמידים על מאפייני העצלות והזריזות והמניעים שלהם. בשיעור זה תורחב  
היריעה והתלמידים יתוודעו לתוצאות ולהשלכות של תכונות אלה. לזריזות יתרונות רבים. הבולט 

שבהם ללא ספק הוא מהירות העשיה, אולם מלבד הביצוע הזריז מתלוה עליה התחושה הטובה של 
המבצע, החש זריז וחרוץ ונהנה מעשייתו. לתחושתו מצטרפת גם התחושה הטובה של מי שעבורו 

בוצע המעשה, על כך שהזדרזו ושמחו לעשות עבורו את הדבר. כמו כן הביצוע עצמו נעשה טוב יותר 
ואיכותי יותר כאשר עושים אותו בזריזות ובחיות ולא בתחושה של "מוכרחים".

וחלופיהם בעצלות: אדם עצל מבצע את הדברים לאט, או בכלל לא. הדברים מתבצעים על מנת 
לצאת ידי חובה והתוצאות בדרך כלל אינן איכותיות. התחושה של המבצע היא תחושה קשה של 

חוסר חשק ומוכרחות, עד שלפעמים, זה שעבורו מבצעים את הדבר כבר מוותר על העשיה ובלבד 
שלא לקבל תוצאות גרועות בפרצוף 'חמוץ'.

התלמידים יבינו את ההשלכות על הביצוע מצורת העשיה. א. 
התלמידים יסיקו מן התוצאות על אופן הביצוע, בזריזות/בעצלות. ב. 

התלמידים יזהו את רגשותיו של המבצע בזריזות/בעצלות. ג. 

פתיחה                  חושבים זריז     

פעילות 1                             יש תוצאות!                          

פעילות 2                            זה לעומת זה                          

פעילות 3                             סימן ש...                        

סיום                 משבחים זריזות                

) פרצופים, עננים וכרטיסים )נספח 1   .1

) דף עבודה )נספח 2   .2

שישה דפים לבנים  .3

חב"ד בינה – מתבוננים

5 דקות, מליאה

15 דקות, קבוצות

15 דקות, מליאה

5 דקות, מליאה

5 דקות, קבוצות
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אני בחברה - כוחות ויכולות
ב"ה

שיעור מס’ 4נ

אני בחברה – תיקון המידות

תיקון המידות -   עצלות מול זריזות 

מהלך שיעור
למה להזדרז?

פעילות 1: יש תוצאות!

הכיתה תתחלק לשש קבוצות. כל קבוצה תקבל דף סיפור העוסק בתוצאה מסוימת של עצלות/זריזות )נספח 2(, 
תקרא אותו יחד ותענה על השאלות. המורה יסתובב בין התלמידים ויעזור במקרה הצורך.  

פעילות 2: זה לעומת זה 

פעילות סיכום של עבודת הקבוצות. לשיקול דעת המורה:  להזמין נציג מכל קבוצה לספר את הסיפור של קבוצתו 
ומה היו מסקנותיה. אם האווירה מתאימה והזמן מספיק, אפשר לתת לקבוצות להציג את הסיפורים בפני הכיתה. 

התוצאות של מידת העצלות: הפסד של הדבר, אכזבה והרגשה רעה של העצל וכן של זה שבצעו עבורו את המטלה, 
בצוע לא איכותי. התוצאות של מידת הזריזות: הרגשה טובה, ביצוע איכותי, רווח של זמן.

כאשר התוצאה היא של מידת העצלות, המורה יכתוב אותה מתחת לפרצוף העצוב. תוצאות של מידת הזריזות יכתבו 
תחת הפרצוף השמח. כאן יוכל המורה לעורר את תשומת לבם של הילדים: אנחנו חשבנו שהוא )העצל( עצוב  בגלל 

שהוא אינו רוצה לעשות, עכשיו אנחנו רואים שיש לו עוד כמה סיבות להיות עצוב... וכן הזריז, יש לו הרבה סיבות 
להיות שמח!

פתיחה: חושבים זריז

המורה יתלה פרצופים על הלוח ויחבר לכל פרצוף ענן מחשבה )נספח 1(.
הערה: פעילות זו התבצעה בשיעור שעבר בצורה יחידנית וכעת היא תתבצע על הלוח במליאה, כדי לחזור ולהכניס את הילדים 

אל הנושא. 

המורה ישאל את התלמידים: 
איזה פרצוף מתאים לעצל?   o

איזה לזריז?   o
מדוע?  o

התשובות הצפויות: לעצל הפרצוף העצוב כי הוא לא רוצה לעשות, לזריז הפרצוף השמח כי הוא עושה בשמחה. כעת יזמין 
המורה, בכל פעם, תלמיד אחד, להרים כרטיס )נספח 1( ולשייך את האמירה הכתובה בו לאחת הדמויות. 

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

שיעור מס’ 4נ

אני בחברה – תיקון המידות

תיקון המידות -   עצלות מול זריזות 

מהלך שיעור
למה להזדרז?

שיעור מס’ 6

פעילות 3: סימן ש... 

המורה יקריא משפט של סימן ש... והתלמידים ישלימו- "עצל/זריז".

אם רואים פה חדר שהוא בקושי מסודר, ודחפו בו צעצועים מתחת למיטות זה סימן שמישהו היה...  o
אבל אם רואים חדר מסודר להפליא ואפילו ניקו אבק מהמדף זה סימן שמישהו היה...  o

אם רואים אמא עצובה וקצת כועסת, שופכת כוס שוקו שלא הספיקו לשתות, זה סימן שמישהו היה...  o
אבל אם רואים אמא שמחה ומחייכת כי הספיקו אפילו לזרוק את הזבל, זה סימן שמישהו היה...  o

אם רואים מכולת שכבר נסגרה וכוכבים בשמים זה סימן שמישהו היה... )למורה, הכוונה היא שהילדים דחו   o
            את ההליכה למכולת ועד שהגיעו היא כבר נסגרה(.

אבל אם המכולת עוד פתוחה ובמדף נשאר עדיין לחם וחלב זה סימן שמישהו היה...   o
אם רואים מחברת שלא כתובות בה שום תשובות, זה סימן שמישהו היה...  o

אבל אם רואים מחברת מושלמת ומקושטת, זה סימן שמישהו היה...  o
אם רואים ילד חדש שאף אחד לא עזר לו להשלים את החומר, זה סימן שמישהו היה...  o

אבל אם רואים ילד חדש שכל המחברות שלו כבר מלאות והוא מחייך, זה סימן שמישהו היה...  o
אם רואים את הגבאי של בית הכנסת אוסף את הספרים לבד ונאנח, זה סימן שמישהו היה...  o

אבל אם רואים את הגבאי מחייך וכל הסידורים מסודרים במדף, זה סימן שמישהו היה...  o
אם רואים זקנה עומדת באוטובוס וכמעט נופלת, זה סימן שמישהו היה...  o

אבל אם רואים שהיא יושבת ומסודרת במקום טוב, זה סימן שמישהו היה...  o
אם רואים חצר מוזנחת מלאה בפסולת, זה סימן שמישהו היה...  o

אם רואים חצר מצוחצחת ופרחים מבצבצים, זה סימן שמישהו היה...  o

סיום: משבחים זריזות

כל קבוצה תקבל דף לבן ועליו היא תנסח סיסמא בשבח הזריזות או בגנות העצלות. את הסיסמאות יקשטו ואפשר 
לתלותן בכיתה. 

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

שיעור מס’ 4נ

אני בחברה – תיקון המידות

שיעור מס’ 7תיקון המידות -   עצלות מול זריזות 

נושא שיעור
מצליחים להזדרז

בשיעורים הקודמים עמדנו על מאפייני העצלות והשלכותיה השליליות לעומת היתרונות של הזריזות. 
בשיעור זה נעמוד על אסטרטגיות ליציאה מהעצלות. 

הבסיס ליציאה ממעגל העצלות היא יצירת מחויבות לעשייה של הרצון הפנימי ללא תלות ברצון החיצוני 
או בחשק הרגעי. איך עושים זאת? שמים את המטרה כל הזמן מול העיניים. לא שוכחים לרגע מהו הרצון 
הפנימי האמיתי. כך גורמים להנעה פנימית המובילה בסופו של דבר לקיום תורה ומצוות בזריזות ובחיות. 

ניתן אף להעמיק את ההנעה הפנימית באמצעות חשיבה על תוצאות העשייה - הרווחים הפיזיים ותחושת 
הסיפוק. בשיעור נעמוד גם על אמצעים חיצוניים להגברת המוטיבציה.

התלמידים יכירו במחויבות הפנימית הרוחנית המניעה אותם.  א. 
התלמידים יפנימו כי ערך הזריזות בקיום תורה ומצוות חשוב וגבוה מאוד.  ב. 

התלמידים יתוודעו לאסטרטגיות שונות הגורמות להנעה פנימית המביאה לזריזות. ג. 
התלמידים יעמדו על אמצעים חיצוניים להגברת המוטיבציה ולעשייה. ד. 

פתיחה                

פעילות 1                     

פעילות 2                                           

פעילות 3                                      

סיום                                         

) משחק סולמות וחבלים )נספח 1   .1

קוביה ושני חיילים לכל זוג  .2

חפצים לקבוצות: כדור פינג פונג. מצפן. דיסק. סרט מתנה/קופסת מתנה, מפתח, תמונת אריה/בובה   .3

     של אריה. מקל/כובע קוסם )אפשר להוסיף עוד כיד הדמיון.(

שקית/קופסת חומרים לכל קבוצה. בה יהיו: פלסטלינה צבעונית. שמיניות בריסטול צבעוניות.   .4

    טושים. דבק. מספרים. קרטון ביצוע. 

פתקים קטנים/ממו     .5

חב"ד דעת – מתחברים

סולמות וחבלים 

בעקבות המשחק 

עזרים לזריזים   

זריזים למצוות 

מתקדמים בזריזות 

5  דקות, קבוצות

10 דקות, מליאה

15 דקות, קבוצות ומליאה

10 דקות, מליאה

5 דקות, יחידני
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אני בחברה - כוחות ויכולות
ב"ה

שיעור מס’ 4נ

אני בחברה – תיקון המידות

תיקון המידות -   עצלות מול זריזות 

מהלך שיעור
איך מתגברים?

פעילות 1: בעקבות המשחק

לאחר המשחק הקבוצתי ייערך דיון. 

המורה יכוון את התלמידים בשאלות: 
‹ במה שיחקתם? 

‹ האם התאמצתם לסיים? 
‹ מה עשיתם כדי לסיים? 

‹ ראיתי שחלק מהילדים שיחקו ביתר מרץ, מדוע? 

התלמידים יבררו ויראו שחלק מהם קיבלו סולמות, והיה להם עניין להגיע אליהם ולעלות בהם. לעומתם, חלק שיחקו ללא 
סולמות ולכן לא היה להם מרץ, חיות וזריזות במשחק.  

מסקנה: כשיש מטרה ברורה – במקרה זה להגיע אל הסולם, עושים את הכל יותר בזריזות.

נקודות לדיון לדוגמא:
‹ מה המטרה שלנו בחיים? 

‹ מה ה' רוצה מאיתנו? 
‹ יש לכם רעיונות איך אפשר לזכור את המטרה כל הזמן? 

הערה: ניתן להיעזר בשיעורים הקודמים: ניזכר כיצד יהודים מסרו את נפשם לקיים את רצון ה'. אם יש לנו הזדמנות לוותר 
לזולת, נחשוב – הנה אנחנו באמת עושים את מה שה' רוצה. נשנן את הפתגם מהשיעורים הקודמים: קודם עושים מה שצריך. 

ניזכר בסיפור על אתי שויתרה וכיצד הרגישה שעשתה את רצון ה' .

מעבר למטרה הברורה לעשות רצון ה' יש גם מטרות קטנות בדרך. התלמידים יביאו דוגמאות מהחיים שלהם למטרות ברורות 
שמסייעות להם לפעול בזריזות. אפשר לכוון אותם למטרות במעגלים השונים - בבית, בכתה, בקהילה וכד'. להזכיר להם 

רצונות שונים המובילים למטרה )רצון לעזור בבית, רצון לשמוע בקול המורה, רצון למלא את מה שנדרש ממני - כל הרצונות 
האלה קיימים בכל אחד ויש רק לחשוב כי אכן רוצים אותם(.

פתיחה: סולמות וחבלים

כל הכתה תתחלק לארבעה קבוצות כל אחת  תקבל לוח מצויר בדומה למשחק סולמות וחבלים. )נספח 1( 
במחצית מלוחות המשחק מצוירים סולמות ובמחצית השנייה של הלוחות אין סולמות. 

הילדים ישחקו מספר דקות ביניהם. כשהם אינם יודעים שהלוחות שונים זה מזה.

שיעור מס’ 7 חב"ד דעת – מתחברים
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אני בחברה - כוחות ויכולות
ב"ה

שיעור מס’ 4נ

אני בחברה – תיקון המידות

תיקון המידות -   עצלות מול זריזות 

מהלך שיעור
איך מתגברים?

פעילות 2: עזרים לזריזים 

כל קבוצה תקבל חפץ הקשור לעזרים של זריזות. על חברי הקבוצה לחשוב איך החפץ מהווה עזר לזריזות. החפצים 
הם: כדור פינג פונג. מצפן. דיסק. סרט מתנה או קופסת מתנה, מפתח, תמונת אריה או בובה של אריה. )המורה יכול 

להוסיף עוד כרצונו.(

אם הקבוצה לא תצליח המורה יכוון אותם. 
הרעיונות הם:

כדור- כמו שכדור מקפץ בהתלהבות ולא נח, כך נהיה אנו בקיום מצוות. 
מצפן- תמיד מורה על צד צפון. נזכור כל הזמן מהו הצפון שלנו - מה ה' רוצה מאיתנו. על איזה רצון נוותר )בהקשר 

למסירות נפש שעליה דובר בשיעורים הקודמים(.
דיסק - המוסיקה משמחת ומרימה אותנו מעל הקרקע. אפשר להשמיע מוזיקה בזמן העשייה.

סרט /קופסת מתנה - התורה היא כמו מתנה יקרה לנו. נזכור זאת כל הזמן. 
מפתח - בידינו המפתח לתיבת האוצרות שה' נתן. צריך רק לפתוח.

תמונת אריה - יש לנו כח! נתגבר כארי לעשות רצון אבינו שבשמים. 
מקל קסמים - כח הדמיון - נחשוב איך אמא תשמח, או איך אנחנו נרגיש אחראים מכך שהצלחנו. או ניזכר בפעם 

אחרת שהצלחנו להתגבר ואיזו הרגשה טובה זו היתה וכד'.

לאחר מכן, התלמידים יכינו יחד, כקבוצת 'עזר לזריזות', שלט פרסומת שמשלב בתוכו הצעה מעניינת כתובה יפה 
הקשורה לחפץ-העזר שקיבלו. בכך יסבירו לקבוצות האחרות את הרעיונות שלהם. אפשר גם ג'ינגל בחרוזים. או ציור 
)רשימת חומרים מפורטת באביזרים והכנה(. לאחר שכל קבוצה תסיים את עבודתה, תציג כל קבוצה בפני הכיתה את 

החפץ שקיבלו ואת שלט הפרסומת שעשו בעזרתו.

פעילות 3: זריזים למצוות - עצות 

כעת יעלו התלמידים והמורה רעיונות משותפים, איך עושים זאת באמת. הרעיונות המוצלחים יכתבו על הלוח. 
המורה יכתוב על הלוח: זריזות בבוקר

וכך יעשו אחר כך לגבי זריזות בכיתה, זריזות בבית, זריזות בשבת, זריזות מחוץ לבית וכד'
לדוגמא: 

סיימתי לעשות פיקניק בגן ציבורי - זרקתי בזריזות את העטיפות לפח.
סיימתי בזריזות את הקניות. 

סיימתי את תורי בקופת חולים ביעילות ובזריזות - למען הכלל. 

סיום: מתקדמים בזריזות

כל תלמיד יכתוב לעצמו דבר קטן שהוא מקבל על עצמו להתקדם בנושא הזריזות באחת הנקודות שהועלו בכיתה. 
מי שרוצה לשתף - יקרא בקול מה שכתב.

שיעור מס’ 7 חב"ד דעת – מתחברים
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אני בחברה - כוחות ויכולות
ב"ה

נושא 2: השליחות שלי בעולם

הכרת הטוב חיונית והכרחית לקיום העולם. הכינוי "יהודי"  מלשון הודאה מבטא את מהותו של היהודי. 
ההשלכות של הכרת הטוב קיימות הן לגבי המכיר בטוב והן לגבי המעניק. המקבל והמודה מעורר בתוך 

עצמו מודעות לטוב שקיבל וחש שמחה ורגש הודיה על הטוב שיש לו. הוא אינו תופס את ה"מתנות" 
שקיבל, כדברים המובנים מאליהם. ומן הצד השני המעניק רואה שמעריכים את נתינתו ומתעורר בו רצון 

להמשיך ולהשפיע עוד.
ביחידה זו יבחנו התלמידים למי יש להכיר תודה ועל מה. החיים שלנו מלאים ועטופים כל טוב המורעף 

עלינו. אל רוב הדברים אנו מתייחסים כאל דבר מובן מאליו. לא זוכרים אפילו שעלינו להודות עליהם עד 
שאנו מתנסים ח"ו במצב שבו הם כמעט נלקחים מאיתנו. הכשרונות, הבריאות, הורים, אחים, חברים 

טובים, הרגלים טובים, הזכות להיות מקושרים לרבי, צרכי הקיום הבסיסיים שלנו, ואפילו החיים עצמם. 
כל אלו דברים שעלינו קודם כל להכיר בטובה ולהודות עליהם למי שנתן ונותן לנו אותם.

יש דבר נוסף שעליו עלינו להודות, והוא הדברים הרעים שקורים לנו. כמאמר חז"ל "חייב אדם לברך 
)להודות( על הרעה כשם שמברך על הטובה". החסידות חושפת את הפנימיות הטובה בדברים שנראים 

ככאלה שאינם טובים. בימות המשיח נזכה להגיע לרגע של "אודך ה' כי אנפת בי". נאמר תודה על 
הקשיים שעברו עלינו בידיעה וראיה איך הכל היה לטובתנו.

כאשר מדובר על ה', המעניק הבלי גבולי, וכן על ההורים הנותנים את כל אשר להם עבורנו, והמורים 
המתמסרים ונותנים לנו בתחושת שליחות, אזי הכרת התודה צריכה להתבטא ביחס רציני ונתינת חשיבות 

לכל ציוויי ה', ולכל בקשות ורצון ההורים והמורים. ילד מעריך, מודה ומכבד, ידאג שהתנהגותו תרווה את 
הוריו נחת. נחת זו, היא התודה האמתית, יותר מכל מכתבי התודה ומתנות סוף שנה.

השליחות שלי בעולם / עבודת ה'
המיקוד לכיתה ב’: אני מכיר טובה!

1

א.  עבודת ה' )3 שיעורים(

ב.  מחויבות ובחירה )3 שיעורים(

   פריסה לכיתות א’-ו’

   טבלת נושאי השיעורים ומטרות

   מערכים:

שיעור 8:  להודות 

שיעור 9:  למי להכיר טובה?

שיעור 10: איך נכיר טובה....?

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

להודות

-  התלמידים יפנימו כי הכרת תודה היא הכרחית.חכמה – פותחים 

-  התלמידים יעמדו על ההבדל בין אמירת תודה מהפה ולחוץ לבין הכרת תודה אמיתית.

-  התלמידים יכירו בתוצאות הטובות של הכרת תודה.

שיעור 9

למי להכיר טובה?

-  התלמידים יזהו למי עליהם להודות על הנתינה הבלתי פוסקתבינה – מתבוננים
    )מה', מההורים, מהמורים ואפילו מהחברים(.

-  התלמידים יפנימו את הצורך להודות ולא לקבל דברים כמובנים מאליהם.
-  התלמידים יבינו כי גם מה שלא נראה לנו כטוב, הוא לטובה.

שיעור 10

איך נכיר טובה?

דעת – מתחברים 
ומיישמים 

-  התלמידים יכירו ויתנסו במספר דרכים לאמירת תודה בכתב ובעל פה.
-  התלמידים יכירו את משמעות המושג אסיר תודה. 

-  התלמידים יפנימו כי הכרת תודה אמיתית היא התנהגות מתאימה למה שהמעניק מצפה. 

השליחות שלי בעולם – עבודת ה' – אני מכיר טובה!

התייחסות למעגל השנה ותאריכים חסידיים:   ט'-י' כסלו, י"ד כסלו, י"ט כסלו
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אני בחברה - כוחות ויכולות
ב"ה

השליחות שלי בעולם – עבודת ה' 

שיעור מס' 8 חב"ד חכמה – פותחים  עבודת ה'–הכרת הטוב כמנוע לעבודת ה'

נושא שיעור
 להודות

הכרת הטוב חיונית והכרחית לקיום העולם. הכינוי "יהודי"  מלשון הודאה מבטא את מהותו 
של היהודי. הפעולה הראשונה של יהודי בבוקר מתחילה באמירת מודה אני לפניך. ובתפילה 

ממשיכים – "מודים אנחנו לך". התודה היא הכרה בכל הטוב המורעף עלינו, וכן התחיבות 
לשלם עבור הטובה בהתנהגות ראויה, בהתנהגות המבטאת הכרה בטוב. 

ההשלכות של הכרת הטוב קיימות הן לגבי המכיר בטוב והן לגבי המעניק. המקבל והמודה 
מעורר בעצמו מודעות לטוב שקיבל וחש שמחה ורגש הודיה על הטוב שיש לו. הוא לא 

תופס את ה"מתנות" שקיבל כדברים המובנים מאליהם. ומן הצד השני המעניק רואה 
שמעריכים את נתינתו ומתעורר בו רצון  להמשיך ולהשפיע עוד.

התלמידים יפנימו כי הכרת תודה היא הכרחית. א. 
ב.  התלמידים יעמדו על ההבדל בין אמירת תודה מהפה ולחוץ לבין הכרת תודה אמיתית.

התלמידים יכירו בתוצאות הטובות של הכרת תודה. ג. 

פתיחה              

פעילות 1             

פעילות 2               

סיום                  

סיפורים ומקרים )נספח 4(  .1
סיפורו של אורי )נספח 1(  .2

  ) 3.  דף עבודה )היגדים וסיפורים( )נספח 2 
) דף עבודה )נספח 2   .4
 ) תמרורים )נספח 3   .5

מקלות ארטיק, שניים לכל תלמיד  .6
דבקיות עגולות קטנות  .7

מה חסר? 

מה זה עושה לי 

תודה מכל הלב    

רב תודות   

5 דקות, מליאה

20 דקות, יחידני ומליאה

15 דקות, מליאה

5 דקות, יחידני

38

כיתה ב'



אני בחברה - כוחות ויכולות
ב"ה

השליחות שלי בעולם – עבודת ה' 

שיעור מס' 8 חב"ד חכמה – פותחים  עבודת ה'–הכרת הטוב כמנוע לעבודת ה'

מהלך השיעור
 להודות

פתיחה: מה חסר? 

המורה יספר את הסיפור )נספח 1(, הוא יקריא אותו לכיתה תוך הדגשה על כל הפרטים הרבים להם דאג אורי. 
בסיום הוא יקריא בסתמיות את הגעתה של אמא.

המורה ייתן לילדים רגע או שניים לעכל את הסיפור וישאל: איך הסיפור? יתכן והילדים לא ידעו להגדיר מה בדיוק 
מפריע להם בסיפור. המורה יעורר דיון בכיתה.

נקודות לדיון:
‹ מה לא נראה לכם, ההתחלה? האמצע? הסוף? 

הערה:  התחושה של התלמידים אמורה להיות אכזבה מכך שאחרי כל מה שאורי עשה אמא לא אומרת כלום.

‹  למה כל כך חשוב לומר תודה? זו בסך הכל מלה, לא כסף, לא פרס. 
‹  מה מרגיש מי שלא אמרו לו תודה? הוא ירצה לעשות שוב משהו? 

‹  מה מרגיש מי שאומר תודה? הוא מרגיש שהכל מגיע לו, או שמישהו התאמץ בשבילו?

פעילות 1: מה זה עושה לי 

המורה יחלק לילדי הכיתה את דף העבודה )נספח 2(. 
התלמידים יימתחו קו בין הסיפור לבין ההרגשה המתעוררת בהם לגבי אמירת תודה. 

המורה יקדים ויאמר: אמירת תודה גורמת להרבה דברים טובים, בכל סיפור תגלו משהו שקורה לנו 
כשאומרים לנו תודה.

לאחר שהילדים ימלאו את הדפים כנדרש, יתלה המורה על הלוח את דף העבודה 
)נספח 2 בהגדלה(. הוא יבצע שוב את הפעילות יחד עם הילדים במליאה. 

יקריא סיפור, יבחר ילד לומר מה לומדים מהסיפור, וימתח קו. לאחר מכן יבקשו ילדים להעלות סיפורים שגרמו להם 
תחושה דומה, זה הזמן לעודד אותם לשתף!
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אני בחברה - כוחות ויכולות
ב"ה

השליחות שלי בעולם – עבודת ה' 

שיעור מס' 8 חב"ד חכמה – פותחים  עבודת ה'–הכרת הטוב כמנוע לעבודת ה'

סיום: רב תודות

התלמידים ישאירו אצלם את התמרור "רב תודות" ויפרקו אותו בזהירות מהמקל. 

המורה יראה להם שעל התמרור סביב יש שבע נקודות ויסביר שכל יום עליהם לומר פעם אחת תודה מכל הלב  
או לעשות מעשה שמביע תודה, ולסמן בעזרת מדבקה.

המורה יחלק לילדים דבקיות.

מהלך שיעור
להודות

פעילות 2: תודה מכל הלב 

למדנו כמה חשוב לומר תודה. אבל לפעמים אנחנו אומרים תודה בפה ובכלל לא מתכוונים לזה. ולהפך, לפעמים אנו 
לא אומרים ממש את המלה תודה, אך אנו מודים על ידי מעשינו.

כל תלמיד יקבל שני תמרורים: אחד "אמירת תודה" שפרושו שסתם אומרים תודה אבל כלל לא מתכוונים, והשני: 
"תודה מכל הלב".

המורה ינחה את התלמידים במשימה: הוא יקריא סיפור ועל התלמידים להרים את התמרור המתאים. כל תלמיד 
יקבל שני מקלות ארטיק להצמיד לתמרורים. כאשר הכיתה מוכנה יקריא המורה כל פעם מקרה אחד )נספח 4( 

ויחכה שהתלמידים ירימו את התמרור המתאים. חשוב לשמוע את תגובות התלמידים לכל מקרה! אם מתעורר ויכוח 
לגבי אחד המקרים, יעודד המורה את התלמידים להביע את דעתם ואפילו להוכיחה...

הערה: בסיפורים ישנם דוגמאות לאמירת תודה במעשה, ולאו דוקא במלים. כדאי לפתח ולהראות לתלמידים עד 
כמה תודה שמתבטאת במעשים היא אמיתית יותר.  
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אני בחברה - כוחות ויכולות
ב"ה

השליחות שלי בעולם – עבודת ה' 

שיעור מס' 9עבודת ה'–הכרת הטוב כמנוע לעבודת ה'

נושא שיעור
למי להכיר טובה?

בשיעור הקודם עמדו התלמידים על החשיבות שבהכרת הטוב. בשיעור זה יבחנו התלמידים 
למי יש להכיר תודה ועל מה. החיים שלנו מלאים ועטופים כל טוב המורעף עלינו. לרוב 

הדברים אנו מתייחסים כאל דבר מובן מאליו. לא זוכרים אפילו שעלינו להודות עליהם עד 
שאנו מתנסים ח"ו במצב בו הם כמעט נלקחים מאיתנו. למי להודות?

ראשית, למי שאמר והיה העולם, וכן לרבי, להורים, למורים, אולי גם לחברים, שכנים ובני 
משפחה אחרים.

יש דבר נוסף שעליו עלינו להודות והוא הדברים הרעים שקורים לנו. לכל דבר רע או צרה 
ישנה מטרה או תיקון עבורנו. האמונה האמיתית של יהודי בה' משמעותה "חייב אדם לברך 

)להודות( על הרעה כשם שמברך על הטובה". החסידות חושפת את הפנימיות הטובה 
בדברים שנראים ככאלה שאינם טובים. בימות המשיח נזכה להגיע לרגע של "אודך ה' כי 

אנפת בי". נאמר תודה על הקשיים שעברו עלינו בידיעה וראיה איך הכל היה לטובתנו.

התלמידים יזהו למי עליהם להודות על הנתינה הבלתי פוסקת. א. 
התלמידים יפנימו את הצורך להודות ולא לקבל דברים כמובנים מאליהם. ב. 

התלמידים יבינו כי גם מה שלא נראה לנו כטוב, הוא לטובה. ג. 

פתיחה                         תודה!            

פעילות 1                          מה יש לי?           

פעילות 2                         ממלאים סלים       

פעילות 3                          תודה לך מסמר           

סיום                          ושוב תודה            

שלושה סיפורים )נספח 1(  .1
סיפור מהבן איש חי )נספח 2(.   .2
חטיף בהכשר טוב, בגודל בינוני.  .3

פתקים קטנים, גודל 2*4 ס"מ בערך, לפחות 20 פתקים עבור כל תלמיד.   .4
4 צלחות מרק חד פעמיות וליד כל אחת כתובה מלה: ה', הורים, מורים, אחרים.  .5

ניר מכתבים נאה, מנוקב מצידו הימני, אחד לכל תלמיד.  .6
    סרט מתנות דק באורך 40-30 ס"מ

חב"ד בינה – מתבוננים

5 דקות, מליאה

15 דקות, יחידני ומליאה

10 דקות, יחידני ומליאה

10 דקות, מליאה

5 דקות, יחידני
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אני בחברה - כוחות ויכולות
ב"ה

השליחות שלי בעולם – עבודת ה' 

שיעור מס' 9עבודת ה'–הכרת הטוב כמנוע לעבודת ה'

מהלך השיעור
למי להכיר טובה?

פתיחה: תודה! 

המורה יודיע לתלמידים שיפתח את השיעור בניסוי קטן. לשם כך עליו לבחור בתלמיד אחד שיצא מהכיתה. כאשר 
המורה בוחר מתנדב עליו לשים לב ששולחנו של התלמיד אינו ריק, אלא יהיו עליו ספרים, מחברות או קלמר. 

אולם לא יהיו עליו ממתקים.

התלמיד יצא מן הכיתה. המורה יניח על שולחנו של התלמיד את החטיף ויבקש מהתלמידים שלא לומר דבר. הוא 
יזמין את התלמיד לחזור למקומו. התלמיד יחזור למקום, ימצא את החטיף, יופתע -וינסה להבין מאיפה זה הגיע. 

הוא יפנה לתלמידים, אולי למורה, וישאל: מי שם את זה פה? המורה יענה: אני הנחתי, זה עבורך, אתה יכול לקחת. 
התלמיד מן הסתם יאמר תודה באופן זה או אחר.

כאן ישאל אותו המורה: יש הרבה דברים על השולחן שלך - יש פה ספר, וגם קלמר, והנה מחברת, למה דווקא על 
החטיף שאלת? המורה קצת יכוון אותו להגיע לכך  שחטיף על השולחן הוא דבר לא רגיל. המורה יתעניין: מה יותר 

יקר, יותר חשוב, יותר שווה, החטיף או הקלמר? החטיף או הספר? התלמיד וחבריו לכיתה ודאי יודעים שהספר יותר 
חשוב. אז למה רק בחטיף אנו שמחים? כי לספר אנו כבר רגילים...

מסקנה: 
יש הרבה דברים טובים שאנו מקבלים ואנחנו אפילו לא חושבים להגיד תודה, כי אנחנו כבר כל כך רגילים להם 

ואפילו חושבים שאנו ראויים להם.

פעילות 1: מה יש לי?

המורה יחלק לכל תלמיד פתקים קטנים. וכל אחד יכתוב על הפתק משהו שיש לו. כל אחד בשקט. 
אחרי כמה דקות )גם אם לא כולם סיימו(, המורה יקריא סיפור קטן שאולי יעזור להיזכר בעוד דברים שיש לכתוב. 

כך מספר המורה בהפסקות קלות את שלושת הסיפורים )נספח 1( שמטרתם לעורר את הילדים לחשוב על בריאות, 
משפחה וחינוך.

לאחר שכולם יסיימו, יבקש המורה ממי שיש לו הכי הרבה פתקים להקריא אותם. כשהתלמיד יסיים להקריא, יתעניין 
המורה אם יש תלמידים שיש להם משהו שלא נאמר. המורה יודיע שכל אחד יכול להוסיף לעצמו דברים חדשים 

שהוא נזכר בהם.

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

השליחות שלי בעולם – עבודת ה' 

שיעור מס' 9עבודת ה'–הכרת הטוב כמנוע לעבודת ה'

פעילות 2: ממלאים סלים 

אחרי שיש לנו כל כך הרבה דברים טובים, אנחנו צריכים לומר תודה. למי נאמר תודה על כל דבר? המורה יראה 
לילדים את הצלחות ומה שכתוב עליהן. וימיין את הפתקים בעזרת הכיתה. לדוגמא: מי נתן לי עיניים לראות? 

ה'. את הפתק הזה ישים בסל של ה'. ומי נתן לי לחמניה עם חומוס? אמא. את הפתק הזה ישים בסל של הורים. 
המורה יניח כל סל בפינה אחרת של הכיתה. הילדים יקומו וימיינו את הפתקים בסלים. )כל פתק שאינו תודה 
להורים, למורים או לה' – מכניסים בסל "אחרים"(. בסיום, בוחרים סל אחד, כרצון המורה, )אולי הכי מלא?( 

ומקריאים את כל הדברים הטובים שיש לתלמידים.

הערה:  המורה ידגיש שגם הדברים שההורים/מורים/אחרים נותנים, זה מה'. כי הכל ממנו.
בשיעור קודם דיברנו על צורת ההודיה.

 נקודות לדיון:
‹ איך נודה להורים? למורים והעיקר לה'? 

‹ מהי משמעות המלה יהודי? 
‹ מה אומר יהודי כל בוקר ? למה? 

‹ ואם לא מתחשק? 
‹ מה צריך לזכור ? 

  את כל הדברים הכתובים בסל...

פעילות 3: תודה לך מסמר 

 המורה יקריא את סיפור )נספח 2(. לפני ההקראה הוא קדים: נשמע עכשיו סיפור מענין שמזכיר לנו עוד דבר 
שצריך להודות עליו לה', אך אף אחד מאיתנו לא חשב על זה.

בעקבות הסיפור יקיים המורה דיון: 
‹ מה דעתכם? כשנתקע מסמר ברגל, זה דבר טוב או לא טוב? 

 התלמידים יענו תשובות שונות בעקבות מה שידעו עד עכשיו ואחרי ששמעו את הסיפור. 

סיכום ביניים: 
לפעמים קורה לנו משהו שנראה מאד לא טוב, אבל אחר כך אנו מגלים שהוא היה לטובתנו. זה רק נראה לנו רע. 
אנחנו צריכים לדעת שה' עושה לנו רק דברים טובים, גם אם זה נראה לנו רע. עוד מעט יבוא המשיח והוא יראה 

לנו איך כל דבר רע שקרה לנו, היה בעצם טוב. לכן כבר עכשיו אנו אומרים תודה על כל מה שקורה לנו, כי אנחנו 
מאמינים שזה טוב לנו.

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' 8 שיעור מס' 9עבודת ה'–הכרת הטוב כמנוע לעבודת ה'

סיום: ושוב תודה 

המורה יחלק לכל תלמיד נייר מכתבים. כל תלמיד יבחר לעצמו מישהו להודות לו -  כשהוא יפתח את מכתב 
הברכה שלו הוא יתחיל עם תודה לה' )גם כתיבת ב"ה זוהי מעין תודה לה'( ומוסיף עוד למי שהוא רוצה. 

הערה: 
רצוי לא לאפשר לכתוב מכתב לילדי הכיתה, אלא רק למישהו מבחוץ, להורים, לסבא וסבתא, לחבר שאינו לומד 

איתו וכדו'. אם נכתוב לילדי הכיתה יקרה מצב שהילדים הבולטים ביותר ייכתבו להם הרבה מכתבים, ואלה שאינם 
בולטים, לא ייתיחסו אליהם. אפשר לכתוב מכתב כללי: לכל ילדי הכיתה שלי.

המורה יסביר לתלמידים שמתחילים עם תודה לה' כי הוא מחייה אותנו בכל רגע ורגע. הכל ממנו והכל שלו. גם 
מה שההורים והמורים נותנים לנו זה מה'.. אפשר להיעזר בסלים כדי לקבל רעיון למי ועל מה עלינו לומר תודה. 

כשכולם יסיימו, יאסוף המורה את כל המכתבים, יחבר אותם יחד בעזרת סרט המתנה שהוא ישחיל בנקבים, והנה 
לנו ספר תודות כיתתי! 

הצעה: - ניתן לתת שם לספר: "מודה אני".

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'–הכרת הטוב כמנוע לעבודת ה'

נושא שיעור
 איך נכיר טובה?

בשיעורים הקודמים דנו בנושא של הכרת הטוב, התלמידים הבינו את מהות הכרת הטוב 
וכן הבינו למי עליהם להכיר תודה. בשיעור זה יתמקדו התלמידים במעשה בפועל: במה 

יתבטא היחס של הכרת הטוב. כאשר אנו מקבלים משהו, אנו חשים הכרה בטוב המורעף 
עלינו. והכרה זו הופכת אותנו לאסירי תודה. אנו מחויבים בתודה, ולא רק באמירתה אלא גם 
בהתנהגות המביעה את הערכתנו ותודתנו לנותן. לא נגרום צער ולא נלך נגד אדם שהעניק 

ונתן לנו.  כאשר מדובר על ה', המעניק הבלי גבולי, וכן על ההורים הנותנים את כל אשר 
להם עבורנו, והמורים המתמסרים ונותנים לנו בתחושת שליחות, אזי הכרת התודה צריכה 

להתבטא ביחס רציני ונתינת חשיבות לכל ציוויי ה', ולכל בקשות ורצון ההורים והמורים. ילד 
מעריך, מודה ומכבד, ידאג שהתנהגותו תרווה את הוריו נחת. נחת זו, היא התודה האמיתית, 

יותר מכל מכתבי התודה ומתנות סוף שנה.

התלמידים יכירו ויתנסו במספר דרכים לאמירת תודה בכתב ובעל פה. א. 
התלמידים יכירו את משמעות המושג אסיר תודה.  ב. 

התלמידים יפנימו כי הכרת תודה אמיתית היא התנהגות מתאימה למה שהמעניק מצפה. ג. 

פתיחה               דרכים שונות, מלה אחת    

פעילות 1                עושים תודה                  

פעילות 2               אסיר תודה                             

פעילות 3               "מודים אנחנו"                           

סיום                לא להגזים!                       

סיפורים )נספח 1(  .1
היגדים )נספח 4(  .2

 ) תמונה של אסיר )נספח 2   .3
) קטעי המקורות  )נספח 3   .4

פריטים: מתנה עטופה, מכתב תודה, מודעת "התודה והברכה", פרח. אם קשה, אפשר    .5
     להביא ציורים או תמונות  של המוצגים.

חב"ד דעת – מתחברים

5 דקות, מליאה

10 דקות, מליאה

10 דקות, מליאה

15 דקות, קבוצות

5 דקות, מליאה
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אני בחברה - כוחות ויכולות
ב"ה

השליחות שלי בעולם – עבודת ה' 

שיעור מס' 8 עבודת ה'–הכרת הטוב כמנוע לעבודת ה'

מהלך השיעור
 איך נכיר טובה?

פתיחה: דרכים שונות, מלה אחת 

המורה יניח על שולחנו את הפריטים הבאים: מתנה עטופה, פרח, מכתב תודה, מודעת "התודה והברכה". הוא ייתן 
לתלמידים כמה רגעים להתבונן. בכיתה גדולה, רצוי שירים כל חפץ ויציג אותו בפני התלמידים לטובת התלמידים 

שממוקמים במרחק ממנו. המורה יעורר דיון.

נקודות לדיון: 
‹ מה הקשר בין הדברים האלו לאמירת תודה?  

‹ מתי נותנים מתנה? מתי פרח?
‹ למי? על מה? 

‹ אם חבר עוזר לי להשלים את החומר שהחסרתי, אני אפרסם מודעת תודה בעיתון? 
‹ האם לרופא שהתאמץ והציל חיי אדם, נותנים פרח?

פעילות 1: עושים תודה

המורה יאסוף את המוצגים כדי שלא יסיחו את דעת הילדים, ויקריא את הסיפורים )נספח 1(. 
לפני ההקראה הוא יקדים ויאמר: בסיפורים שאספר לכם עכשיו נשמע על עוד דרך לומר תודה! הסיפורים אינם 
ארוכים ומודגשת בהם אותה נקודה: התודה האמיתית היא לא במכתבים או במתנות אלא בדרך חיים התואמת 

וגורמת נחת לנותן. לאחר כל סיפור ישאל המורה: 
‹ על מי סיפרנו? 

‹ מה נתנו לו? 
‹ הוא העריך את זה? 

‹ אם הוא אמר תודה? 
‹ מה הוא עשה כדי להביע תודה? 

מסקנה: המקבל הודה בכך שהתנהג כמו שהנותן היה מצפה ממנו.
בכיתות יצירתיות ומורה יצירתי ניתן בסיום כל סיפור להעמיד תלמיד או שניים שיציגו את הסיפור בתמונה קפואה. 

כך שבסיום כל הסיפורים יעמדו לפנינו שלוש "תמונות" חיות של הסיפורים שלמדנו.

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'–הכרת הטוב כמנוע לעבודת ה'

פעילות 2: אסיר תודה

 המורה יתלה על הלוח תמונה של אסיר )נספח 2(. וישאל מה הקשר בין האסיר בתמונה לתודה? בתחילה מן 
הסתם, ינסו התלמידים לחפש קשר עניני: האסיר יאמר תודה למי שיוציא אותו, האסיר מודה לה' שהוא בכלא כי 

הוא יודע שזה לטובתו וכדומה. המורה יסביר שהקשר הוא "אסיר תודה". יש ביטוי כזה, מישהו מכיר אותו? גם אם 
ישנו ילד המכיר את הביטוי, כנראה שלא ידע להסביר אותו. המורה מכוון את הילדים: 

אסיר תודה זה מי שהתודה כאילו קושרת אותו.

למה היא קושרת?   o
מה מרגיש מי שעשו לו טובה גדולה?   o

הערה: כדאי להגיע עם הילדים למלה חייב. אם נתנו לי הרבה אני מרגיש חייב, אני אסור, אני כבר לא יכול להחליט 
מה שבא לי. דוגמה מחייהם: אם ילד קיבל אותי יפה כשהייתי ילד חדש, והכניס אותי לחברה, אני "חייב" לבחור בו 

במשחק, אני חייב לתת לו מתנה ליום ההולדת. 

למי אנחנו אסירי תודה יותר מכל?   o
איך נבטא את התודה והמחויבות שלנו אליו?.   o

פעילות 3: "מודים אנחנו"

הכיתה תתחלק לשלוש קבוצות. כל קבוצה תקבל קטע מן המקורות )נספח 3( על הכרת טובה. היא תציג אותו 
לפני הכיתה בדרך בו בחרה: הצגה, פנטומימה, ציור וכדומה.

סיום: לא להגזים! 

המורה יסביר: למדנו על המון סוגים של תודה והכרת הטוב. חשוב להודות, וחשוב גם להתאים את התודה לנתינה. 
אך לא צריך להגזים! אם אחי העביר לי את המלח מקצה השולחן, אם הילד התורן בכיתה חילק לי דף, יפה לומר 

תודה. אם חבר התאמץ ובא אלי מרחוק כשהייתי חולה, אומרים יותר מזה: המון תודה באמת, אני לא יודע איך 
להודות לך. משפט כמו "אני אסיר תודה, לעולם לא אשכח זאת." אומרים רק במקרים מאד מיוחדים כשמישהו 

הציל את חיי, או למי שנותן לי בלי  גבול כמו ה', או אמא.
בואו נראה כמה מצחיק זה יכול להיות כשמשתמשים בתודה הלא מתאימה.

המורה יניח את קלפי המעשים בערימה אחת ואת היגדי התודה )נספח 4( בערימה שניה. הוא יזמין שני תלמידים. 
אחד ייקח קלף ויאמר מה הוא עשה והשני ירים היגד ויודה לו. מכיון שהמעשים וההיגדים נבחרים באקראי, נוצרים 

צרופים משעשעים כמו לומר למנתח שהציל את חיי, "אה, יופי, תודה", או למי שהעביר לי מלח, "אני חב לך את 
חיי...". אם רוצים לשתף עוד ילדים אפשר לערבב את הקלפים מחדש ויווצרו מאותם קלפים צרופים חדשים.

 הערה: מטרת המשחק לסכם את הנושא בדרך משעשעת תוך כדי נתינת מושגים של פרופורציה לגבי אמירת 
תודה וכן לגבי ערכם של מעשים הנעשים עבורנו.

מהלך שיעור
 איך נכיר טובה?

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

נושא 2: השליחות שלי בעולם

לאחר ההתמקדות בנושא ערך התודה והמחויבות שקבלת מתנה 
יוצרת אצל האדם, יעסקו התלמידים בהתמודדות שיכולה להיות 

כאשר אנחנו רוצים לפעול כיהודים מכירי תודה. חיי היום יום שלנו 
רצופים התמודדויות ומלחמות פנימיות, בהן אנו נדרשים לבחור בין 

הטוב לרע. הבחירה בטוב דורשת משמעת עצמית והתגברות פנימית, 
והיא מהווה את הניצחון האמתי.

צבאות ה' הם צבא של חיילים. כשם שלחיילים יש טקטיקות 
מלחמתיות, כך גם  לחיילים בצבאות ה' יש טכסיסי קרב במלחמת 

החיים המסייעים להתגבר על הנפש הבהמית – האויב, כדי לבצע את 
רצון ה': לקום בבוקר במרץ, לפעול בשמחה, להתמקד במטרה ועוד. 
כל אחת מהטקטיקות הללו מסייעת במלחמה נגד היצר הרע ומציבה 

את החייל במקום של מלחמת תנופה ושל ניצחון. 

השליחות שלי בעולם / מחוייבות ובחירה
המיקוד לכיתה ב’: צבאות ה' 

1

עבודת ה' )3 שיעורים( א. 

מחויבות ובחירה )3 שיעורים( ב. 

   פריסה לכיתות א’-ו’

   טבלת נושאי השיעורים ומטרות

   מערכים:

שיעור 11:  מי הגיבור? מי המנצח?

שיעור 12:  בדרך לגאולה

שיעור 13:  מתכוננים לקרב
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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

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 

השיעור
הסוגה 
בחב"ד

מטרות

שיעור 11

מי הגיבור? מי 
המנצח?

חכמה – 
פותחים 

- התלמידים יבחינו בין הקול הטוב לבין הקול הרע בהתמודדויות בחיי היום יום שלהם.

- התלמידים יבחינו בין גבורה פיזית לגבורה נפשית תוך הדגשה על חשיבות ההתגברות בנפש. 

- התלמידים יבררו את המושג 'בחירה' ויעמדו על  עוצמתו של הטוב שבא דווקא  

   מתוך בחירה בין שתי אפשרויות.

- התלמידים יזהו התמודדות מתוך גבורה בחיי היום יום שלהם, ויעצימו את הדימוי  

   שלהם על בסיס גבורה פנימית.

שיעור 12

בדרך לגאולה

בינה – 
מתבוננים

-  התלמידים ישוו בין המונחים הצבאיים למקביליהם ב"צבאות ה'"  ) חיילים = אנו,  
    הילדים. מפקד = הקב"ה. פקודות = מצוות. יעד כיבוש = הכנת העולם לגאולה(.

-  התלמידים יחשפו להתמודדויות שונות, ויתבקשו להתבונן ולקבל החלטות של חיילים  
    בצבאות ה' המתאפיינים בגבורה פנימית.

שיעור 13

מתכוננים לקרב

דעת – 
מתחברים 
ומיישמים 

- התלמידים יבחינו מה מסייע לניצחון במלחמה.
- התלמידים יקשרו את הנלמד לדילמות בחיי היום יום.

- התלמידים  יפנימו את חשיבות ויעילות השימוש בטכסיסי המלחמה.
- התלמידים יסיקו שכדאי ואפשרי להשתמש בטכסיסי מלחמה בחיי היום יום שלנו.

השליחות שלי בעולם – מחויבות ובחירה – צבאות ה' 

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  - צבאות ה'

נושא שיעור
 צבאות ה' )א( מי הגיבור? מי המנצח?

בשיעורים קודמים עמדנו על ערך התודה ועל המחויבות שקבלת מתנה יוצרת אצל האדם. 
במהלך השיעורים הבאים נעמוד על ההתמודדות שיש לנו כאשר אנחנו רוצים לפעול כיהודים 
מכירי תודה. חיי היום יום שלנו רצופים התמודדויות ומלחמות פנימיות, בהן אנו נדרשים לבחור 

בין הטוב לרע. במהלך השיעור נכיר את הכוחות הפועלים בתוכנו – יצר טוב ויצר רע, ונלמד 
להבחין ביניהם. כמו כן, נבחין בין גבורה פיזית )גיבור על אחרים( לבין גבורה נפשית )הכובש את 

יצרו(. הבחירה בטוב דורשת משמעת עצמית והתגברות פנימית, והבחירה בדרך זו מהווה את 
הניצחון האמיתי.

התלמידים יבחינו בין הקול הטוב לבין הקול הרע בהתמודדויות בחיי היום יום שלהם. א. 
ב. התלמידים יבחינו בין גבורה פיזית לגבורה נפשית תוך הדגשה על חשיבות ההתגברות בנפש. 

ג.  התלמידים יבררו את המושג 'בחירה' ויעמדו על  עוצמתו של הטוב שבא דווקא 
    מתוך בחירה בין שתי אפשרויות.

התלמידים יזהו התמודדות מתוך גבורה בחיי היום יום שלהם, ויעצימו את הדימוי שלהם  ד. 
     על בסיס גבורה פנימית.

פתיחה               מי אני? נעים להכיר                         

פעילות 1                הכרות בין טוב לרע                       

פעילות 2               מיהו גיבור?                                  

פעילות 3               לבחור בטוב                                

סיום                אני גיבור!                        

1.  רשימת מקרים )נספח 1(
2.  פתקי קולות )נספח 2(

3.  סיפורים חסידיים- גבורה פיזית מול גבורה נפשית )נספח 6( - לבחירה 
) 4.  תמונת ילד וחייל )נספח 3

  ) כרטיסים )נספח 4   .5
) אות גבורה )נספח 5    .6

דבקיות לפעילות עם הכרטיסים  .7
חומרים לקישוט אות גבורה – אפשר להביא מדבקות וכו', או להתבסס על ציוד אישי של      .8

    כל תלמיד:  צבעים וכד'.

10 דקות, מליאה

10 דקות, מליאה

5 דקות, מליאה

10 דקות, מליאה

10 דקות, יחידני
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אני בחברה - כוחות ויכולות
ב"ה

השליחות שלי בעולם – מחוייבות ובחירה 

שיעור מס' 11 חב"ד חכמה – פותחים  מחויבות ובחירה  - צבאות ה'

מהלך השיעור
 צבאות ה' )א( מי הגיבור? מי המנצח?

פתיחה: מי אני? נעים להכיר 

המורה יצייר על הלוח איור גדול של לב, ויסביר: הלב הוא איבר מרכזי ממנו זורם הדם לכל הגוף. אולם, ללב יש גם 
קשר לנפש: זהו המקום ממנו מגיעים הרגשות והרצונות שלנו. 

שאלה לתלמידים: מה יש לנו בתוך הלב? אילו רצונות אתם מרגישים בתוך הלב שלכם?
המורה יכתוב את תשובות התלמידים בתוך הלב שעל הלוח.

לאחר שמיעת התשובות המורה יסכם: יש לנו בלב הרבה קולות ורצונות, אולם כל הרצונות מגיעים משני כיוונים – 
יצר טוב ויצר רע.

התלמידים ידגימו מחשבות ורצונות שמקורם הוא  היצר הטוב ואלה שמגיעים מהיצר הרע. לדוגמא, היצר הטוב: 
תעזור לאמא, כדאי לך לכבד את החבר, וכו'. לעומתו היצר הרע: תחזיר לו, אל תקשיב, תיקח לו בלי רשות וכו'.

פעילות 1: הכרות בין טוב לרע 

כל תלמיד יקבל פתק עם 'קול' של היצר הטוב או של היצר הרע )נספח 2( 

הערה: בכיתה עם תלמידים רבים אפשר לתת 'קול' לכל זוג תלמידים(.
המורה יספר מקרה )נספח 1(, ויבקש מתלמיד שיש בידו 'קול' מתאים לקרוא את הכתוב בפתק. התלמידים יקשיבו 
ויצטרכו לזהות האם זהו הקול של היצר הטוב או של היצר הרע. כאשר זהו קולו של היצר הטוב –התלמידים ימחאו 

כפיים. כאשר זהו קולו של היצר הרע – התלמידים ירקעו ברגליים.

הערה: ניתן לבצע את הפעילות באופן פשוט יותר, מבלי לחלק לתלמידים את פתקי הקולות, המורה יספר את 
המקרה, ויקריא בעצמו את ה'קולות' והתלמידים רק יזהו לאיזה צד שייך כל 'קול'.

פעילות 2: מיהו גיבור? 

שלב א:
שאלה לדיון: 

מהו גיבור? 
לאחר שמיעת התשובות יסביר המורה את הפתגם:"איזהו גיבור הכובש את יצרו". וכפי שהסביר רבי פנחס מקוריץ: 

"איזהו גיבור – הכובש את יצרו, שלו, ולא את יצרו של חברו".
סיכום ביניים: 

להרביץ ולדבר לא יפה, כל אחד יכול, זה הכי קל להיות חלש ולהיכנע ליצר הרע. מה דורש יותר כוח מאשר 
להרביץ? להתאפק. זה הרבה יותר קשה, לא כל אחד מצליח, רק מי שבאמת גדול וגיבור. לדוגמה, אם ילד בן 
שנתיים או שלוש יראה ממתק טעים אצל חבר, האם הוא יוכל לחטוף לו? בוודאי. אפילו ילד קטן יכול לקלקל 

ולפגוע. אם נאמר לילד הקטן הזה שהממתק אינו כשר – האם הוא יצליח לוותר ולהתאפק? לא בטוח. כי בשביל 
להתאפק צריך הרבה כוח, זו גבורה אמיתית. אם כך, אנו רואים שגיבור זה לא מי שמנצח אחרים, כי מי שמנצח 

אחרים יש לו כח בידיים אבל בעצם הוא חלש, הוא לא הצליח להתאפק, היצר הרע השתלט עליו. דווקא מי שמצליח 
להתגבר על עצמו, הוא המנצח האמיתי.
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אני בחברה - כוחות ויכולות
ב"ה

השליחות שלי בעולם – מחוייבות ובחירה 

שיעור מס' 11 חב"ד חכמה – פותחים  מחויבות ובחירה  - צבאות ה'

פעילות 3: לבחור בטוב 

בפעילות זו יוסבר המושג 'בחירה' ומשמעות הבחירה בטוב, באמצעות הכרטיסים. בכל כרטיס מובאים 2 איורים. 
באיור הראשון נראה ילד עסוק בפעולה חיובית, ואילו באיור השני נראה הילד בפעולה חיובית, כשבצד ישנה 

אפשרות פחות חיובית.

למשל: ילד מכין שיעורי בית, ועל ידו ילד שמכין שיעורי בית כשלצדו מונחים משחקים.
התלמידים יענו על השאלה: מי ראוי לקבל  מדבקה? מי שמכין שיעורי בית ואין לו משהו אחר לעשות, או מי שיש 

לו משחק על ידו והוא בכל זאת בוחר להכין שיעורי בית.
מסקנה: אם העולם היה כולו רק טוב, והיינו עושים דברים טובים, לא היה בכך מעלה מיוחדת, כי אין ברירה אחרת. 

ה' ברא את העולם כך שיהיה בו טוב ורע. כך, יש לנו התמודדות, וכאשר אנו בוחרים בטוב, ה' שמח וזוהי פעולה 
מיוחדת, ואף אנחנו מרגישים שמחים כאשר אנחנו מתגברים.

לאחר מכן  יציג המורה כרטיסים שונים )נספח 4(, ויזמין תלמידים להדביק מדבקה ליד האיור המיוחד יותר בכל 
אחד מהכרטיסים. כך תודגש מעלת הבחירה בכל אחת מהדוגמאות.

שלב ב:
המורה יציג בפני התלמידים שתי תמונות )נספח 3(: א. חייל עם נשק. ב. ילד.  וישאל– מי לדעתכם חזק יותר? 

לאחר תשובתם הוא יספר בקצרה את הסיפור על חנה ושבעת בניה, כיצד הילדים ובמיוחד הילד הקטן, שלא היה 
להם כוח בשרירים או כלי נשק, הראו גבורה אמיתית, ונצחו את המלך. לאנטיוכוס היו הרבה חיילים, וכלי מלחמה, 

ובכל זאת הוא לא הצליח לגרום לילדים להשתחוות לפסל. הילדים הם אלו שנצחו אותו בכוח האמונה. הכוח 
האמיתי שלנו, שאף אחד לא יכול לקחת מאתנו – זה הכוח שבלב, הכוח להתגבר ולהתאפק. 

הערה: 
בנספח 6 מובאים סיפורים חסידיים נוספים בנושא גבורה פיזית מול עוצמה נפשית, לבחירת המורה.

סיום: אני גיבור! 

כל תלמיד יקבל אות גבורה )נספח 5(, ויתבקש לכתוב התגברות ולקשט את התעודה. 
התלמידים יספרו את מעשי הגבורה שלהם, ויקבלו עידוד ומחיאות כפיים מחבריהם.

מהלך שיעור
 צבאות ה' )א( מי הגיבור? מי המנצח?
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אני בחברה - כוחות ויכולות
ב"ה

השליחות שלי בעולם – מחוייבות ובחירה 

שיעור מס' 12מחויבות ובחירה  - צבאות ה'

נושא שיעור
צבאות ה' )ב( בדרך לגאולה

בשיעור, שעסק בנושא בחירה בין טוב לרע, עלו התמודדויות שונות, והתלמידים נחשפו לעוצמה 
שבגבורה פנימית, שהיא הגבורה האמיתית. ביחידה זו נתבונן בהתמודדויות בחיי היום יום 

במעגלים השונים. 

התלמידים ישוו בין המונחים הצבאיים למקביליהם ב"צבאות ה'"  ) חיילים = אנו, הילדים.  א. 
    מפקד = הקב"ה. פקודות = מצוות. יעד כיבוש = הכנת העולם לגאולה(.

התלמידים יחשפו להתמודדויות שונות, ויתבקשו להתבונן ולקבל החלטות של חיילים בצבאות  ב. 
    ה' המתאפיינים בגבורה פנימית.

פתיחה            התגברות פנימית                            10 דקות, מליאה

פעילות מרכזית          חיילי האור       30 דקות, קבוצות

סיום           מתגברים!                    5 דקות, מליאה

) שלהבות )נספח 2א    .1

) כרטיסים למשחק )נספח 2ב   .2

) דף עבודה )נספח 1   .3

אביזרים למשחק: קובייה וחיילים בהתאם למספר הקבוצות.   .4

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

השליחות שלי בעולם – מחוייבות ובחירה 

שיעור מס' 11 מחויבות ובחירה  - צבאות ה'

מהלך שיעור
צבאות ה' )ב( בדרך לגאולה

פתיחה: התגברות פנימית 

בשיעור קודם הוסבר איך כל אחד מאתנו יכול להיות גבור. בעצם כולנו חיילים שנלחמים.

המורה ישאל ויסביר והתלמידים ישלימו בדף ויצבעו )נספח 1(.

o  מה משמעות הסמל? צבאות ה'.
o  מי הם החיילים? אנו, הילדים. )ולמעשה כל יהודי.(

o  מי המפקד שנותן פקודות? הקב"ה.
o  במי אנחנו נלחמים? ביצר הרע. מהי הגבורה וההצטיינות של חייל בצבאות ה'? התגברות פנימית, איפוק 

    ובחירה בהתנהגות טובה לפי רצון ה'.
o  מה המשימה שלנו, החיילים בצבאות ה'? לנצח את היצר הרע, להוסיף אור על ידי מצוות ומעשים טובים. 

    ומה יקרה כשננצח? נשמח את המפקד - ה', נוסיף אור בעולם וכך נביא את הגאולה.

פעילות 1: "חיילי האור"
 

2א( יונחו על הרצפה כמשחק מסלול. בשלהבת האחח  תתלמידים ישבו במעגל של כסאות, כשה"שלהבות" )נספח
רונה יהיה כתוב: גאולה. 

בשטח הפנימי : ערמה של שאלות )?( וערמה נוספת של סימני קריאה )!( )נספח 2ב(.

מהלך המשחק:
התלמידים יתחלקו  ל-4 קבוצות. כל קבוצה היא שחקן ומשחקת בתורּה, המורה יפעיל וינחה את המשחק.

כל קבוצה בתורה תזרוק את הקוביה, ותלך מספר צעדים במסלול. אם ענתה נכון לפי הנדרש, תקח מהרצפה את 
השלהבת. אם לא ידעה, או שהגיעה לשלהבת ריקה, תשאיר את השלהבת על הרצפה.

במהלך המשחק, נשארים פחות שלהבות.
המשחק יסתיים כשאחת הקבוצות מגיעה ל"גאולה". 

הקבוצה המנצחת היא הקבוצה בעלת מס' השלהבות הגדול ביותר.

סיום: מתגברים!
 

המורה יבקש מהתלמידים לשתף את חבריהם בחוויה שלהם מהמשחק – מה למדו? מה היתה ההתגברות הכי 
קשה? איזו משימה שימחה אותם וכד'.

המורה יסכם את הנקודות שעלו.

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  - צבאות ה'

נושא שיעור
מתכוננים לקרב

צבאות ה' הם צבא של חיילים. כשם שלחיילים יש טקטיקות מלחמתיות כן לחיילים בצבאות ה' 
יש טכסיסי קרב במלחמת החיים, כיצד להתגבר על הנפש הבהמית – האויב, כדי לבצע את רצון 

ה'. הקימה בבוקר במרץ, לפעול בשמחה, להתמקד במטרה ועוד. כל אחת מהטקטיקות הללו 
מסייעת במלחמה נגד היצר הרע ומציבה את החייל במקום של מלחמת תנופה ושל ניצחון. 

א.  התלמידים יבחינו מה מסייע לניצחון במלחמה.
ב.  התלמידים יקשרו את הנלמד לדילמות בחיי היום יום.

ג. התלמידים  יפנימו את חשיבות ויעילות השימוש בטכסיסי המלחמה.
ד. התלמידים יסיקו שכדאי ואפשרי להשתמש בטכסיסי מלחמה בחיי היום יום שלנו.

פתיחה                 החייל הנכשל - מדוע?                

פעילות 1                 טכסיסי מלחמה

פעילות 2                 כשחייל מצליח    

סיום      החייל זה אני    

סיפור החייל הנכשל )נספח 1(  .1
דילמות ופתרונות )נספח 2(  .2

3.  סיפורו המתוקן של אפרים )נספח 4(
) דף המלצות לחייל )נספח 3   .4

) סיסמאות )נספח 5   .5
כדור – לבחירה  .6

דפים לבנים ליצירת סמל או לכתיבת  סיסמא.   .7
חומרים שונים כדי להפוך את עיצוב הסמל לאטרקטיבי יותר כגון: פלסטלינה, קרפ, קרטון    .8

    וכדומה - לבחירה.

חב"ד דעת – מתחברים

10 דקות, מליאה

20 דקות, זוגות ומליאה

10 דקות, מליאה

5 דקות, מליאה
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אני בחברה - כוחות ויכולות
ב"ה

השליחות שלי בעולם – מחוייבות ובחירה 

שיעור מס' 11 חב"ד חכמה – פותחים  מחויבות ובחירה  - צבאות ה'

מהלך שיעור
מתכוננים לקרב

פתיחה: החייל הנכשל - מדוע? 

המורה יפתח בסיפור על חייל )נספח 1(. המורה יספר לתלמידים שמדובר במפקד שנתקל בבעיות עם החייל שלו 
ועלינו לעקוב אחרי הסיפור כדי לזכור מה הפריע לחייל להיות חייל טוב.

 הערה: כדאי לשים דגש על האינטונציה ועל המשפט החוזר )אוי אפריים שוב נכשל...(. אפשר לתת לתלמידים 
להשלים את המשפט החוזר כשמגיעים אליו. מומלץ שהמורה ישנה את קולו בהתאם לדמויות ויקרא בהטעמה.

המורה ישוחח עם התלמידים על הסיפור:
o  המפקד שמע שבכיתה שלנו ישנן בנות חיילות. - היכן?

o  חיילות מוצלחות שיודעות להלחם באויב. מיהו? 

 עלינו לבדוק יחד ולהציע סיבות לכישלון של אפרים כדי שאנחנו נצליח. 
המורה יסכם על הלוח את הנקודות הרלוונטיות מבין התשובות לשאלה - מה על אפרים לעשות כדי להיות חייל טוב 

יותר?
התלמידים יציעו רעיונות מה כן לעשות כדי להתגבר. המורה ישאל את התלמידים מתי הם כן התגברו על היצר הרע. 

מה עזר להם? 

מסקנה: כל הרעיונות כיצד להתגבר על האויב-היצר אלו בעצם טכסיסי מלחמה. בואו ונראה יחד, כיצד טכסיסי 
מלחמה עובדים בשטח, במלחמה שלנו.

פעילות 1: טכסיסי מלחמה

שלב א' - התאמה בין מלחמה וטכסיס 
המורה יחלק לכל זוג פתרון, ויקריא דילמה )נספח 2(. הזוג שבידו הפתרון המתאים יקריא אותו לפני הכיתה.

שלב ב' - כלל לחייל 
התלמידים ימלאו בזוגות את דף ההמלצה שלי לחייל )נספח 3( וישתפו במליאה. 

הערה: בשלב ההוראות כדאי שהמורה יבאר וידגים מהי סיסמא וכן ידגיש שחשוב שהיא תהיה קשורה לחומר, 
כלומר לאסטרטגיות שנלמדו. במקרה שהתלמידים מתקשים להמציא סיסמא ניתן להציע להם התחלה אפשרית 
)לרשום על הלוח( כגון: אחת, שתיים, שלוש ארבע, בצבא שלנו....../ בכיתה ב' הנהדרת, כל חיילת......./עמוד דום 

חייל, יש לנו כלל...... וכד' . להציע לחלק מהתלמידים סיסמאות מוכנות )נספח 5( שיקשטו ויציירו ציור מתאים.
חססיכום ביניים: שמענו את הסיסמאות וראינו את הסמלים שיצרתם, זה באמת נותן כח ומזכיר לנו להיות חיילים טו

בים יותר, לכן, הסיסמא נקראת סיסמת קרב. בואו ונראה מה קורה כעת עם אפריים החייל מתחילת השיעור, אחרי 
ששמע את ההמלצות שלכם.

שיעור מס' 13 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  - צבאות ה'

פעילות 2:  כשחייל מצליח

המורה יספר שהמפקד של אפרים שלח סיפור מתוקן. ההמלצות שלנו לחייל המצטיין עזרו לו להשתפר. בואו 
נשמע את הסיפור המתוקן )נספח 4(. 

הערה: 
כדאי שהמורה ידגיש את המשפט החוזר ויזמין את התלמידים להשלים אותו כשהוא מגיע אליו. 

המורה יקריא לתלמידים את הסיפור המתוקן. ויסכם: כעת נשמע כיצד כל אחד מאיתנו יוצא מהשיעור הזה חייל 
מצטיין יותר ממה שנכנס אליו.

משוב: החייל זה אני 

 המורה יביא לכיתה כדור. הוא יזרוק אותו אל אחד התלמידים ויבקש לשמוע ממנו טכסיס שהוא יקח מהשיעור 
לחיי היום יום הפרטיים שלו.  

לחלופין אפשר לשחק גם ללא הכדור על ידי  קריאה לתלמידים באמצעות תיאורים שונים. 

לדוגמא: "ילד ששמו מתחיל באות ג', ילד שלובש סוודר כחול, ילד שנועל נעליים עם שרוכים וכדומה".

מהלך שיעור
מתכוננים לקרב

שיעור מס' 13 חב"ד דעת – מתחברים
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אני בחברה - כוחות ויכולות
ב"ה

1

נושא 3: האמצעים / התקשרות לרבי

בתקופה זו, בסמיכות לי' שבט, יום קבלת הנשיאות, אנו עוסקים בקשר 
עם הרבי המסייע לנו במילוי תפקידנו בעולם. במהלך נושא זה יתבוננו 
התלמידים במשמעות  של הרבי כאבא. הן כאבא לעדת החסידים, והן 

כאבא לכלל העולם היהודי.
בשיעור הראשון נעסוק במשמעות של הרבי כאבא תומך ומלווה, עם יחס 

אישי לחסידים תוך שימת לב לדקויות ולצרכים השונים של כל חסיד.. 
בשיעור השני נתבונן כיצד ביטא הרבי את אהבתו ודאגתו לכל יהודי, על 

האכפתיות של הרבי להביא את אור היהדות ליהודים שאינם שומרי מצוות 
ברחבי העולם. 

בשיעור המסכם נפנה ליישם ולהמשיך ללכת בדרכו של הרבי. לפתח 
תכונות של רגישות, נתינה ודאגה לזולת, ולגלות חיבה לכל יהודי.

האמצעים / התקשרות לרבי
המיקוד לכיתה ב’: הרבי שלי

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:   הרבי כאבא

שיעור 15:   הרבי כאבא לקרובים ולרחוקים

שיעור 16:   מגלים רגישות לזולת
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האמצעים / התקשרות לרבי - פריסה לכיתות א’-ו’ 
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אני בחברה - כוחות ויכולות
ב"ה

טבלת נושאי השיעורים ומטרות 

מטרותהסוגה בחב"דהשיעור

שיעור 14

הרבי כאבא

-  התלמידים יעמדו על מהות הקשר בין אבא לילדים.חכמה – פותחים 

-  התלמידים יכירו את הרבי כדמות של 'אבא', הקשורה לכל יהודי בקשר פנימי ללא תנאים.

-  התלמידים ייחשפו לדאגה של הרבי ליהודים שונים.

-  התלמידים יבחנו דרכים שונות כדי להתקשר לרבי בחיי היום יום שלהם. 

שיעור 15

הרבי כאבא 
לקרובים 
ולרחוקים

-  התלמידים יתוודעו למושג רגישות תוך הכרת הרגישות שגילה הרבי כלפי יהודים.בינה – מתבוננים
-  התלמידים יחשפו לאחריות ולאכפתיות של הרבי לכל יהודי בעולם. 

שיעור 16

מגלים רגישות 
לזולת

דעת – מתחברים 
ומיישמים 

-  התלמידים יתוודעו לשונות הרגשית בין בני אדם, ובהתאם לכך לצורך לגלות רגישות 
    ולהתאים את התגובות למקבל.

-  התלמידים יתנסו בפעולות המבטאות אכפתיות כלפי הזולת.

האמצעים – התקשרות לרבי – הרבי שלי 

התייחסות למעגל השנה ותאריכים חסידיים:   י' שבט
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אני בחברה - כוחות ויכולות
ב"ה

האמצעים - התקשרות לרבי

שיעור מס' 14 חב"ד חכמה – פותחים  התקשרות לרבי - הרבי שלי

נושא שיעור
הרבי כאבא

לאחר שהעמקנו בנושא 'השליחות שלי בעולם', נעסוק בכלים ובדרך שיסייעו לנו למלא את 
השליחות. הקשר עם הרבי, נשיא הדור, מהווה נדבך משמעותי במילוי השליחות שלנו בעולם 
– הן בהגדרת המטרה והשליחות של יהודי, והן בלווי מתמיד יום-יומי. מעבר להדרכות ולכלים 

שנתן הרבי למילוי השליחות של כל יהודי, הרבי מלווה כל יהודי כאבא, ומהווה דמות תומכת 
ומשענת לכל יהודי, בכל מצב.

בשיעור הראשון נעסוק במשמעות של הרבי כאבא תומך ומלווה. בשיעור השני נתבונן כיצד 
ביטא הרבי את אהבתו ודאגתו לכל יהודי, ובשיעור המסכם נפנה ליישם ולהמשיך ללכת בדרכו 

של הרבי ולגלות חיבה לכל יהודי.

א. התלמידים יעמדו על מהות הקשר בין אבא לילדים.

ב. התלמידים יכירו את הרבי כדמות של 'אבא', הקשורה לכל יהודי בקשר פנימי ללא תנאים.
ג. התלמידים ייחשפו לדאגה של הרבי ליהודים שונים.

ד. התלמידים יבחנו דרכים שונות כדי להתקשר לרבי בחיי היום יום שלהם. 

פתיחה         הרבי בשבילי     

פעילות 1        מהו אבא?           

פעילות 2        הרבי כאבא  

סיום        הקשר שלי לרבי     
 

1. תמונות )נספח 1(

2. כרטיסי התקשרות  )נספח 3(

3. מכתב הילדה  )נספח 4(

) 4. היגדים ותמונות )נספח 2 

5. תמונות של הרבי

5 דקות, מליאה

15 דקות, מליאה

10 דקות, מליאה

15 דקות, מליאה
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מהלך שיעור
הרבי כאבא

פתיחה: הרבי בשבילי

המורה יציג תמונה של הרבי ויבקש מכמה תלמידים לספר מה הרבי בשבילם; מהיכן הם מכירים את הרבי; כיצד 
מתבטא הקשר שלהם עם הרבי.

פעילות 1: מהו אבא?  

המורה יצייר על הלוח שמש אסוציאציות. במרכז הלוח יכתוב בגדול 'אבא' ויקיף בעיגול. מהעיגול יוצאים קוים רבים 
)קרניים(. המורה ישאל 'מהו אבא בשבילך?' וליד כל קו יכתוב תשובה של תלמיד )שומר עלי, קונה לי ממתקים, 
אוהב אותי, עוזר לי וכו'(.בעזרת תשובות התלמידים המורה יחדד מהי מהותו של אבא. למשל, אם תלמיד אומר 

'אבא שלי קונה לי ממתקים',  נשאל: אם יום אחד אבא לא יקנה ממתקים, האם הוא יפסיק להיות אבא? כמובן שלא. 
אבא אוהב אותנו ורוצה לשמח אותנו, ולכן לפעמים קונה לנו ממתקים. אך משמעות של אבא אינה 'מישהו שקונה 

ממתקים' אלא מישהו שקשור אלי בקשר פנימי: אוהב אותי, חושב עלי, דואג לי, ויעשה מה שהוא יכול בשבילי. 
כלומר, אבא אינו תוצאה של פעולה כזו או אחרת, אלא תוצאה של קשר מהותי ואהבה פנימית: אבא חושב על הילד 

שלו, אכפת לו מהילד, והוא רוצה שהילד יהיה בריא ויצליח ויהיה לו רק טוב.
המורה יציג תמונות שונות שיחדדו את הקשר בין אבא לילד )נספח 1(

תמונה מספר 1: ילד מבולגן ומלוכלך או ילד משתולל.
שאלה לדיון: מה קורה כשילד מתנהג לא יפה?

תמונה מספר 2: חתן וכלה מתחת לחופה.
שאלה לדיון:  עד איזה גיל אבא קשור לילדים שלו? מה קורה כשילד גדל, ועוזב את הבית ומתחתן? האם גם לאדם 

גדול שהוא אבא לילדים בעצמו, יש קשר עם אבא שלו?

תמונה מספר 3: הרבה ילדים
שאלה לדיון: מה קורה אם יש לאבא הרבה ילדים?

סיכום ביניים: ה' ברא קשר מיוחד בין הורים לילדים, ונטע בהורים דאגה ואהבה לילדיהם, זהו קשר תמידי. כך גם ה' 
יצר קשר מיוחד בנשמות, בין הצדיק, נשיא הדור, לכל היהודים. כלומר, כל יהודי קשור לרבי, והרבי הוא אבא של כל 

יהודי, בקשר עמוק ונצחי. הקשר של כל יהודי לרבי מקשר אותו אל ה'. 
דיברנו על היחס של אבא לילד שלו. הבה נחשוב: איך מרגיש הילד כשיש לו אבא? איך הוא מרגיש כשהוא רואה את 

המסירות והדאגה של אבא אליו? 

תשובה: כשאבא חושב עלינו ונותן לנו, אנחנו מרגישים קרובים יותר. זה כמו חבל שיש בו שני קצוות. קצה אחד – 
אבא, קצה שני – ילד. כאשר צד אחד מחזק את החבל, זה מחזק את הקשר בין האב לילד. הרבי קשור לה', וכאשר 
אנו מתקשרים לרבי, הוא מקשר אותנו לבורא עולם, אבינו שבשמים. אנו קשורים בחבל לרבי, והחבל ממשיך אל ה'. 

כך, הקשר שלנו אל הרבי מחזק את הקשר שלנו לה'.
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פעילות 2: הרבי כאבא

בפעילות הראשונה למדנו על אהבתו ומסירותו של הרבי לכל יהודי, ובפעילות השנייה נלמד איך אנחנו מבטאים 
את האהבה שלנו לרבי. לאחר שהבנו שהרבי הוא אבא של כל יהודי, בחלק זה נבחן ונדגים את הקשר והאחריות 

של הרבי לקבוצות שונות בעם ישראל.

כל תלמיד יקבל תמונה )נספח 2( המתארת קבוצת אוכלוסיה מסוימת או כרטיס היגד המתאר את האחריות 
של הרבי כלפי הקבוצה. )בכיתות קטנות אפשר לתת לכל תלמיד גם תמונה וגם כרטיס היגד(, ועליו למצוא את 

התמונה המתאימה להיגד. למשל, ההיגד "הרבי דאג לילדים והקים עבורם את ארגון 'צבאות ה' " – יתאים לתמונה 
של ילדים. כל תלמיד יקריא את ההיגד שלו, והתלמיד שיש לו תמונה מתאימה צריך להציג את התמונה )אפשר 

גם לתת לתלמידים להסתובב באופן חופשי ולנסות להתאים תמונות להיגדים(. המורה יתלה על הלוח )או על קיר 
מתאים בכיתה( את התמונות וההיגדים. 

לסיכום, המורה יסקור את הדאגה של הרבי לכל חלקי העם.
 

סיום: הקשר שלי לרבי

לאחר שראינו את דאגתו של הרבי ואיך הוא קשור לכל יהודי, נראה גם את הצד השני של החבל – כיצד אנו 
מתקשרים אל הרבי. המורה ידביק על הלוח כרטיסים המתארים פעולות שונות של התקשרות לרבי )נספח 3(. 
המורה יקריא את הכרטיסים וייתן לתלמידים הזדמנות לשתף את האחרים בפעולות שהם עושים כדי להתקשר 
לרבי. למשל, כשמדברים על כתיבה לרבי המורה יכול לשאול – מי כתב פעם לרבי? מי רוצה לספר על מה הוא 

כתב? וכו'.

לאחר סקירת הכרטיסים, המורה יקריא מכתב בו מתארת ילדה את הקשר שלה עם אביה )נספח 4(. בכל פסקה 
יש התייחסות לפעולה או דרך המקשרת בין הילדה לאביה. בסיום כל פסקה, המורה יעצור והתלמידים יצטרכו 
למצוא את הכרטיס המתאים על הלוח. למשל, הילדה תספר שמידי פעם היא כותבת מכתב לאביה, והכרטיס 

המתאים יהיה – כתיבת מכתב לרבי.

הצעה: בעקבות השיעור מומלץ להכין קיר כיתה בנושא הקשר לרבי על בסיס כרטיסי-התקשרות והתוכן שנלמד.
במרכז הקיר יהיה חבל עם קשר באמצע. בחלק העליון של החבל יהיה כיתוב 'בורא עולם' וממנו יצא החבל. 

באמצע החבל -  קשר, ולצדו תמונה של הרבי. מתחת לקשר, לאורך החלק התחתון של החבל יהיו תלויים כרטיסי 
התקשרות, ובקצה התחתון של החבל אפשר להדביק תמונות של בנות הכיתה.  כך נסביר לתלמידות כי אנו 

מתקשרים לרבי, והרבי מקשר אותנו לבורא עולם.

מהלך שיעור
הרבי כאבא
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נושא שיעור
הרבי כאבא לקרובים ולרחוקים

בתקופה זו אנו עוסקים בקשר עם הרבי המסייע לנו במילוי תפקידנו בעולם. 
לאחר שהכרנו את דמותו של הרבי כאבא תומך ומלווה, נתבונן כיצד מבטא הרבי את אהבתו 

ודאגתו לכל יהודי. 
בחלק הראשון יושם דגש על האכפתיות של הרבי להביא את אור היהדות ליהודים שאינם 

שומרי מצוות ברחבי העולם. בחלק השני יודגש יחסו האישי של הרבי לחסידים, תוך שימת לב 
לדקויות ולצרכים השונים של כל חסיד.

א.  התלמידים יתוודעו למושג רגישות תוך הכרת הרגישות שגילה הרבי כלפי יהודים.

ב.  התלמידים יחשפו לאחריות ולאכפתיות של הרבי לכל יהודי בעולם. 

פתיחה         מהי רגישות?                   

פעילות 1:         רגישות לכל יהודי                     

פעילות 2:         רגישות לכל חסיד                           

סיום                    בובות להמחשה                             

1. סיפורים להצגות )נספח 2( 

) 2. בובות להמחשה )נספח 3 

) 3. חלקי פאזל וסיפורים )נספח 1

 ) 4. בובות לתלמידים )נספח 3 

5. 4 מקלות ארטיק/שיפודים לכל תלמיד 

6. תמונה קטנה של הרבי לכל תלמיד. לצורך ההצגה.

5 דקות, מליאה

10 דקות, מליאה

10 דקות, מליאה

20 דקות, יחידני ומליאה
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מהלך שיעור
הרבי כאבא לקרובים ולרחוקים

פתיחה: מהי רגישות?

כדי לחדד את המושג 'רגישות' המורה יספר לילדים את הסיפור הבא:
היה זה ביום הראשון של שנת הלימודים. הילדות של כתה א' ישבו במקומות וחכו בהתרגשות לשיעור הראשון. הכל 

היה חדש, ועדיין לא מוכר ולא ברור. המורה בקשה להוציא מחברות וקלמר ולכתוב 'שלום כתה א''. 

כמו כל התלמידות, נועה פתחה את התיק החדש, הוציאה את המחברת וגילתה להפתעתה ששכחה את הקלמר 
בבית. היא לא ידעה מה לעשות. פחדה לפנות למורה שעדיין אינה מכירה, וגם התביישה מהחברות החדשות. 
כל הילדים כבר הוציאו עפרון והחלו לכתוב, ובעיניה של נועה עלו דמעות. חני, ילדה מהכיתה, שמה לב לנועה 

העצובה וראתה שחסר לה עפרון. מיד היא הוציאה מקלמרה עפרון נוסף והגישה לנועה בחיוך.
המורה ראתה זאת ואמרה: "כל הכבוד חני, התנהגת ברגישות כששמת לב לנועה ונתת לה עפרון".

זהבה שמעה זאת, הוציאה גם היא עפרון מהקלמר ואמרה: "המורה, מה הבעיה? גם אני מוכנה לתת עפרון לנועה".

שאלה לדיון: מה ההבדל בין חני לזהבה? 
בשיעור קודם למדנו שהרבי הוא אבא שלנו – קשור אלינו ודואג לנו. היום נתבונן איך הרבי חושב על כל יהודי ומגלה 

כלפיו רגישות ואכפתיות.

פעילות 1: גישות לכל יהודי

הכתה תתוודע ל-3 סיפורים )נספח 1( המבטאים את האכפתיות של הרבי לכל יהודי. 
כל תלמיד יקבל חלק של פאזל ובו איור המתאים לחלק מסיפור העוסק בנושא רגישות של הרבי ליהודים ברחבי 

העולם. תלמיד שיש בידו חלק פאזל הפותח סיפור יתחיל לקרוא ותלמיד שיש בידו המשך מתאים יקרא את 
ההמשך, עד לסיום הסיפור. 

המורה יסייע לתלמידים לזהות את ההמשך הנכון, ולהצמיד את חלקי הפאזל על הלוח או על קיר נושא בכיתה. 
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סיום: בובות להמחשה

התלמידים יכינו בובות להמחשה )נספח 3(, ובעזרת דף הסיפורים יוכלו להציג את הסיפורים שנלמדו על רגישותו 
של הרבי לכל יהודי.

את הבובות יש לצבוע ולגזור, ולאחר מכן להצמיד לכל בובה מקל ארטיק או שיפוד מאחור באמצעות 
דבק/דבק סלוטייפ.

פעילות 2: רגישות לכל חסיד
 

המורה יספר לתלמידים בעזרת הבובות )נספח 3( סיפורים )נספח 2( המלמדים על הרגישות של הרבי לחסידים. 
לחלופין, אפשר להזמין 2 תלמידים שיחזיקו ויציגו עם הבובות להמחשה בזמן שהמורה יספר. 

הסיפורים בקצרה:
א. נער ישראלי שטס לרבי, והרבי הגיש לו מטבע של שקל ישראלי. 

ב. חסיד שהצטער שהרבי אינו מכירו אישית, והרבי נקב בשמו ובעיסוקו. ג. הרבי נסע לאוהל, פעם אחר פעם, 
    להתפלל עבור אשה שלא תצטרך לעבור ניתוחים.

המורה ידון עם התלמידים:
o  מהי רגישות? 

o  כיצד ניתן לבטא רגישות לזולת? 

מעשים שמביעים תשומת לב, אכפתיות. התחשבות בצרכים של הזולת, ופעולות ומלים שמעבירים את המסר שאנו 
חושבים על הזולת, אוהבים אותו, ואכפת לנו ממנו. 

מהלך שיעור
הרבי כאבא לקרובים ולרחוקים

שיעור מס' 15חב"ד בינה – מתבוננים 
67

כיתה ב'



אני בחברה - כוחות ויכולות
ב"ה

האמצעים - התקשרות לרבי

שיעור מס' 14 שיעור מס' 16התקשרות לרבי - הרבי שלי

נושא שיעור
מגלים רגישות לזולת

לאחר שעסקנו ברגישות ובאכפתיות של הרבי כאבא כלפי כל יהודי, ננסה, בשיעור זה ללכת 
בדרכו של הרבי ולפתח תכונות אלה כלפי  לזולת. 

נעלה את המודעות ונציין פעולות המבטאות רגישות ונותנות תחושה טובה לזולת, כמו 
התעניינות, ברכות ומחמאות, שימת לב לזולת, הכרת הטוב, וכדומה. 

לסיכום, נתנסה ביישום פעולות של רגישות ואכפתיות במעגלים שונים – במעגל המשפחתי 
ובמעגל החברתי. 

א. התלמידים יתוודעו לשונות הרגשית בין בני אדם, ובהתאם לכך לצורך לגלות רגישות 

    ולהתאים את התגובות למקבל.
ב. התלמידים יתנסו בפעולות המבטאות אכפתיות כלפי הזולת.

פתיחה         ניסוי                           

פעילות 1:                לגלות רגישות ולחשוב על הזולת                  

פעילות 2:                לגלות אכפתיות בדרכים שונות         

סיום:                       החלטות טובות                      

1. הקראה, )נספח 1 א(

2. תמונות, )נספח 2(

(. מומלץ להדביק כל החלטה על חטיף. 3. החלטות טובות, )נספח 3 

) 4. כרטיסי רגישות ) נספח 1 ב 

5. כרטיסים לחלוקה לניסוי בפתיחה 

חב"ד דעת – מתחברים

5 דקות, מליאה

10 דקות, מליאה

20 דקות, מליאה

10 דקות, יחידני
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ב"ה

האמצעים - התקשרות לרבי

שיעור מס' 14 חב"ד חכמה – פותחים  התקשרות לרבי - הרבי שלי

מהלך שיעור
מגלים רגישות לזולת

פתיחה:למי אתה דואג?

פתיחה: ניסוי  

המורה יציין כי כל תלמיד יקבל כרטיס לצורך פעילות ויבקש מאחד התלמידים להעביר כרטיסים לתלמידים )אפשר 
להשתמש בכרטיסים שבנספח 3, או לחלק סתם פתקי ממו צבעוניים(. בפועל אין מספיק כרטיסים לכל התלמידים, 

וחלק מהתלמידים נשארים ללא כרטיס. יש לתת לתלמידים להתנהל בעצמם עם המצב, 
ולאחר מכן לבחון ולשאול את הילדים:

איך הרגישו התלמידים שלא קיבלו כרטיס?  o
האם התלמידים שקיבלו כרטיס שמו לב לחבריהם שלא קיבלו?   o

האם ניסו להציע עזרה? כיצד?   o
אולי קרה שלתלמיד אחד התייחסו יפה יותר, וניסו לדאוג לו, ולאחר - לא התייחסו?   o

איך הרגישו התלמידים שלא קבלו כרטיס, לגבי הצעות העזרה של החברים?  o

סיכום ביניים: 
עסקנו בנושא הרגישות והאכפתיות של הרבי לכל יהודי, והיום נחשוב כיצד ללמוד מהרבי ולגלות גם אנו תכונות אלו 

כלפי הזולת.

שיעור מס' 16 חב"ד דעת – מתחברים

פעילות 1: לגלות רגישות ולחשוב על הזולת

כל תלמיד יקבל כרטיס )נספח 1( עם רעיון כיצד לגלות רגישות בהקשר מסוים. המורה יקריא סדר יום של ילד, 
ואחרי כל פעולה שהילד מבצע, המורה יעצור והתלמיד אשר בידו כרטיס מתאים, יקריא כיצד לגלות רגישות 

בהקשר זה. 
למשל, בסוף יום הלימודים תלמיד מרים כסא, מניחו על השולחן ויוצא מהכיתה. רגישות – לבדוק האם התורנים 

צריכים עזרה? אולי להרים כסא נוסף של תלמיד שלא הגיע? בכרטיסים 15 דרכים לגלות רגישות, בהתאם לסדר 
היום של הילדה בסיפור. אפשר להביא לכל זוג תלמידים כרטיס רגישות, או לצלם מספר עותקים מהכרטיסים 

ולערוך כעין תחרות – מי מבין התלמידים שברשותם כרטיס מתאים יזהה ראשון שהכרטיס שלו מתאים לסיפור.
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אני בחברה - כוחות ויכולות
ב"ה

האמצעים - התקשרות לרבי

שיעור מס' 14 חב"ד חכמה – פותחים  התקשרות לרבי - הרבי שלי

פעילות 2: לגלות אכפתיות בדרכים שונות

בפעילות הראשונה עלו מצבים שונים בהם יש לנו הזדמנות לגלות רגישות ולשים לב לזולת. כאשר אנו שמים לב לזולת 
ורוצים לעזור לו או להביע השתתפות, יש דרכים שונות לעזור לו. למשל, אם תלמיד נענש והתבקש לצאת מהכיתה, יש דרכים 

שונות להזדהות עם צערו. יש ילדים שיעדיפו שהחברים לא ידברו איתם כי זה רק יצער אותם יותר, ואלו ילדים אחרים יחכו 
שהחברים יאמרו להם משהו.

שאלה לתלמידים: כיצד הייתם רוצים שיתייחסו אליכם במקרה כזה? 
אם התלמידים מתקשים להתבטא, אפשר להציע אפשרויות שונות, ולבקש מהתלמידים להרים אצבע כשמציעים אפשרות 

שמתאימה להם: 
לומר, אוי, כמה שאתה מסכן, הוציאו אותך מהכתה. 

o  לא לדבר על זה, אבל אם הילד מתחיל לדבר אז להשתתף בצער שלו.
o  לומר, חבל שדיברת והפרעת. בפעם הבאה אל תדבר, והמורה לא יעניש אותך. 

o  לומר, לא נורא, בסך הכל הוציאו אותך מהכתה, זה יכול לקרות לכל ילד. 
o  לומר, אוי המורה הזה, תמיד הוא מוציא דווקא אותך! 

o  לומר, אני רואה שנורא נפגעת. לא נעים כשמוציאים מהכתה. אה?

המורה יתייחס לתשובות השונות, וייתן לגיטימציה לכולן מתוך הדגשה שעלינו לגלות אכפתיות בהתאם לרצון של הילד 
ולהתחשב בו. כדאי גם לשאול: כיצד לא הייתם רוצים שיתייחסו אליכם? אילו תגובות לא נעימות ופוגעות? )אתה רואה, עוד 

פעם הוציאו אותך, תמיד אתה אשם/ מה אתה בוכה? תינוק../ אני אספר לאבא שלך/ זה היה כל כך מצחיק לראות אותך 
יוצא(.לאחר שראינו כי ילדים שונים מעדיפים תגובות שונות, נתייחס לכמה מצבים )נספח 2( ונציע כמה דרכים להביע 

אכפתיות. בכל תור המורה יציג תמונה, ויבחר ילד שיזרוק קוביה. התלמידים יצטרכו להציע דרכים לגלות אכפתיות בהתאם 
למספר שיצא בקוביה.

פירוט המקרים, והצעות לתגובות:
תמונה א': ילד בוכה

תגובות אפשריות: להציע כוס שתיה, לשבת לידו וללטף, להציע לקרוא למורה, להתענין מה קרה והאם הוא רוצה לשתף.
תמונה ב': ילד מחזיק מבחן עם ציון 'נכשל'.

תגובות אפשריות: לנחם את הילד ולומר שכולנו לפעמים נכשלים; להציע שיגש למורה ויבחן שוב; להסיח את דעתו מהמבחן 
ולהציע לו משחק או ממתק.

תמונה ג':  ילד חולה
תגובות אפשריות: להתקשר ולהתענין בשלום הילד; לבוא לבקר; להכין לו ציור. 

תמונה ד': ילד נפל וקבל מכה.
תגובות אפשריות: לתת לו יד ולעזור לו לקום; להביא שתיה וטישו; לקרוא למבוגר שיכול לעזור; להצחיק את הילד.

תמונה ה': אמא באה הביתה.
תגובות אפשריות: לקחת ממנה את השקיות; להביא לה כוס שתיה; לחבק אותה ולהתענין בשלומה.

סיום: החלטות טובות

לסיכום, ניישם את הנלמד באמצעות בחירה של החלטה טובה בנושא. המורה יציע פעולות של רגישות / אכפתיות )בעל פה, 
או בפתקים בכתב( וכל תלמיד יבחר את ההחלטה שנראית לו. 

הצעת שדרוג: אפשר להצמיד את הפתקים עם ההחלטות הטובות לממתק קטן, וכך כל תלמיד שבוחר החלטה יוצא עם 
משהו טוב ביד.

רשימת החלטות לבחירה )נספח 3(.

מהלך שיעור
מגלים רגישות לזולת

שיעור מס' 16 חב"ד דעת – מתחברים
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ב"ה

נושא 3: האמצעים / שמחה פורצת גדר

לאחר שעסקנו בהתקשרות לרבי שהיא האמצעי המסייע לנו להתמודד עם 
קשיים בגלות, נעמוד בשיעורים הבאים על אמצעי חשוב ויסודי אחר והוא - 

השמחה. לכאורה, שמחה היא רגש המתעורר כאשר לאדם טוב, כאשר הכל 
זורם ומצליח כפי שציפה. אך הנה, התורה מצווה לחוש רגש של שמחה בכל 
מצב. ציווי זה מגלה וגם נותן את הכח לשמוח. לשמוח מפני שצריך לשמוח, 

ולא בגלל נסיבות. התורה מצפה מהיהודי שהשמחה תהיה משהו פנימי 
הנשלט על ידו, ולא שמחה תגובתית למצבי חיים שונים ומשתנים. 

השמחה היא אבן יסוד בתורת החסידות, עד כדי כך שאחד השמות הראשונים 
שהוענקו לחסידים לפני שהוטמע השם חסידים היה: "השמחים". בחסידות 

מוסבר ששמחה היא אמנם לא מצווה, אך באמצעותה ניתן להגיע אל 
המקומות הגבוהים ביותר אשר לשם לא ניתן להגיע על ידי אף מצווה. מהות 

השמחה היא העובדה שיהודי אינו מציאות לעצמו אלא כל מציאותו היא 
החיות שה' ממשיך אליו. לכן, אם ברגע זה הוא חי, הרי שברגע זה בוחר ה' 

להמשיך ולהחיות אותו ולהשגיח בהשגחה פרטית עליו ועל כל ענייניו. עובדה 
זו כשלעצמה יכולה להביא כל אדם בכל מצב לשמחה גדולה.

השמחה היא עבודה קשה ומתמשכת. אין היא תלויה בגורמים חיצוניים אלא 
בנקודת מבטו של האדם. אמנם המציאות נתונה, אך בידי האדם יש בחירה 

כיצד לפרשה. מה לחשוב ומה לעשות כדי להיות בשמחה למרות שהמציאות 
איננה רצויה. אדם שמסגל לעצמו את היכולת לשמוח בכל מצב, מרוויח מכל 

הבחינות. גם ברובד הגשמי וגם ברוחני.

אמצעים / שמחה פורצת גדר
המיקוד לכיתה ב’: תמיד בשמחה 

1

התקשרות לרבי )3 שיעורים( א. 

שמחה פורצת גדר )4 שיעורים( ב. 

   פריסה לכיתות א’-ו’

   טבלת נושאי השיעורים ומטרות

   מערכים:

שיעור 17:   עבדו את ה' בשמחה

שיעור 18:   שמחה חסידית

שיעור 19:   פירות השמחה

שיעור 20:   עבודת השמחה
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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

שמח
שטוב לו הוא 

מי 
שמחה 

תמיד ב
שר הוא 

שמח, כא
אני 

שמח.
שמחה או הוללות?

שמח.
אני מאמין – אני 

של מצווה
שמחה 

פירוט 

שבא לידי 
ש פנימי חיובי 

רג
ביטוי באופן חיצוני.
שמחה טבעית,

ש 
י

שבאה ממניעים חיוביים 
שמיים. ככל 

רוחניים או ג
שהמניע יהיה פנימי ורוחני 

שמחה יהיה 
יותר, כך ל

תוקף רב יותר.

שמוח 
ש חיוב ל

י
שמחה היא 

 –
שצריך 

ש 
רג

ללוות את האדם 
תמיד, גם אם 
אין לה סיבות 
גלויות. חובה 

לעבוד כדי 
ש 

לגלות את רג
שמחה. 

ה
פעולות חיצוניות 

יכולות לעורר 
שמחה.

את ה

שוב לפתח יכולת 
ח

של 
שמחתו 

שמוח ב
ל

שני ולרצות לגרום לו 
ה

שמחה מתוך אהבה אליו.
 באמצעות הנתינה 

שמחת 
שתתפות ב

והה
שני נגרמת לאדם 

ה
שמחה אמתית טהורה.

ההוללות היא ביטוי 
שלא מבטא 

חיצוני, 
ש פנימי. המניע 

רג
הוא הצורך בפורקן, 

והדרכים להגיע 
להוללות הן לעתים 

שליליות, וכן 
קרובות 

התוצאות. 
שמחה 

לעומתה, ה
ש פנימי הבא 

היא רג
לידי ביטוי באופן 
חיצוני באמצעות 
פעולות רוחניות. 

שמחה היא פנימית 
ה

וָעוצמתית.

שגחה פרטית 
האמונה בה

שהכול מִאתו 
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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טבלת נושאי השיעורים ומטרות 

מטרותהסוגה בחב"דהשיעור

שיעור 17 

עבדו את ה' 
בשמחה

- התלמידים יזהו מצבים הגורמים להם שמחה.חכמה – פותחים 

- התלמידים יבינו כי החיוב לשמוח הינו תמידי ולא תלוי בנסיבות.

- התלמידים יכירו מקורות מן התורה המצווים על השמחה.

שיעור 18

שמחה חסידית

- התלמידים יכירו בכך ששמחה היא כוח משנה מציאות.בינה – מתבוננים
- התלמידים יפנימו את הקשר בין חסיד לשמחה. חסיד ועצב לא "הולכים" יחד.

- התלמידים ישאפו להיות שמחים בלי קשר לנסיבות חייהם.

שיעור 19

פירות השמחה

- התלמידים יתבוננו בתוצאות הטובות של השמחה.בינה – מתבוננים
- התלמידים יכירו בתחושה הטובה של עשיית דברים מתוך שמחה.

- התלמידים יתנסו במציאת דרכים לשמוח במציאות נתונה.

שיעור 20

עבודת השמחה

דעת – מתחברים 
ומיישמים

- התלמידים יכירו בכך שהבחירה להיות בשמחה או בעצבות היא בידי האדם.
- התלמידים יכירו מספר דרכים להתמודדות עם העצבות.
- התלמידים יתנסו בתהליך ההתמודדות בדרכים השונות.

האמצעים – שמחה פורצת גדר – תמיד בשמחה 
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כיתה ב'



אני בחברה - כוחות ויכולות
ב"ה

האמצעים - שמחה פורצת גדר

שיעור מס' 17 חב"ד חכמה – פותחים  שמחה - תמיד בשמחה

נושא שיעור
עבדו את ה' - בשמחה

לאחר שעסקנו בהתקשרות לרבי שהיא האמצעי המסייע לנו להתמודד עם קשיים בגלות, נעמוד בשיעורים 
הבאים על אמצעי חשוב ויסודי אחר והוא - השמחה. לכאורה, שמחה היא רגש המתעורר כאשר לאדם טוב, 
כאשר הכל זורם ומצליח כפי שציפה. אך הנה, התורה מצווה לחוש רגש של שמחה בכל מצב. ציווי זה מגלה 
וגם נותן את הכח לשמוח. לשמוח מפני שצריך לשמוח, ולא בגלל נסיבות. התורה מצפה מהיהודי שהשמחה 

תהיה משהו פנימי הנשלט על ידו, ולא שמחה תגובתית למצבי חיים שונים ומשתנים. 
כאשר מתבוננים בפנימיות מציאותו של יהודי, אי אפשר שלא להיות בשמחה, הרי זכינו ונתנה בנו נשמה 

שהיא חלק אלוקה. נצטווינו במצוות המקשרות אותנו אל הקב"ה, והוא שש ושמח בנו. אז איך לא נשמח אנו?

א.  התלמידים יזהו מצבים הגורמים להם שמחה.

ב.  התלמידים יבינו כי החיוב לשמוח הינו תמידי ולא תלוי בנסיבות.

ג.  התלמידים יכירו מקורות מן התורה המצווים על השמחה.

פתיחה              הכי טבעי                      

פעילות 1              מה גורם לי שמחה                

פעילות 2           עיון במקורות                  

פעילות 3              צווי על שמחה                  

פעילות 4              ושוב שמחים                      

סיום                         כפתור השמחה               

1. סיפורים )נספח 1(
2. מקורות )נספח 3(

) 3. דף עבודה )נספח 2 
4. מדבקות עגולות בינוניות כמספר הילדים

10 דקות, מליאה

5 דקות, יחידני ומליאה

10 דקות, מליאה

5 דקות, מליאה

10 דקות, מליאה

5 דקות, יחידני
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כיתה ב'



אני בחברה - כוחות ויכולות
ב"ה

האמצעים - שמחה פורצת גדר

שיעור מס' 17 חב"ד חכמה – פותחים  שמחה - תמיד בשמחה

מהלך שיעור
עבדו את ה' - בשמחה

פתיחה: הכי טבעי

המורה יפתח  את השיעור ויודיע: היום נתחיל בכמה מקרים מהחיים. אני אספר לכם סיפור, אפסיק אותו באמצע 
ואבחר אחד מכם להציג לי או לספר לי מה הוא היה עושה או איך הוא היה מגיב.

המורה יספר סיפורים )נספח 1(. בסיום כל סיפור הוא יזמין ילד להדגים כיצד הוא היה מגיב. תגובותיהם של הילדים 
אמורות לכלול צער, אכזבה, בכי או אפילו כעס על הדברים העצובים וה"לא טובים" שקורים בסיפורים. בשלב זה 

המורה לא יכוון, הוא רק יזדהה עם צערם של הילדים. 

המורה יסכם: ראינו כמה דוגמאות לדברים שציערו את הילדים. בואו ונבדוק מה מצער אותנו ומה משמח אותנו. 

 פעילות 1: מה גורם לי שמחה

המורה יחלק לתלמידים דף עבודה )נספח 2( ויסביר: בדף זה מצוירים או כתובים דברים שונים. כל תלמיד יקיף 
בצהוב מלים או ציורים של דברים שגורמים לו שמחה, ובכחול דברים שגורמים לו עצב.

התלמידים יקיפו וישתפו. המורה יסכם את דבריהם על הלוח. יתכן שיהיו בין התלמידים חילוקי דעות לגבי כמה מן 
המקרים, זה לא משנה. מטרת הפעילות היא להדגיש ששמחה ועצב הם בדרך כלל רגשות שנגרמים על ידי מה 

שקורה לנו, ולכן המורה רק יאמר: מעניין, אותו מקרה גורם לאחד שמחה ולאחר עצב!

פעילות 2: עיון במקורות

המורה יתלה את המקורות )נספח 3( על הלוח. הוא יציין שאלו מקורות מהתורה שמצווים עלינו לשמוח. ויסביר 
בכמה מלים כל מקור. במקור ג': התורה מודיעה לנו שהיציאה לגלות היא לא רק בגלל שלא קיימנו מצוות, אלא 

בגלל שקיימנו אותן ללא שמחה. "אשר לא עבדת את ה' אלוקיך בשמחה". עבדת, אבל לא בשמחה. ומצוות צריך 
לקיים בשמחה! 
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כיתה ב'



אני בחברה - כוחות ויכולות
ב"ה

האמצעים - שמחה פורצת גדר

שיעור מס' 17 חב"ד חכמה – פותחים  שמחה - תמיד בשמחה

פעילות 3: ציווי על שמחה - דיון

המורה יקרא לשני תלמידים, יעמיד אותם מול הכיתה ויצווה: תרימו ידיים, תמחאו כפיים, תקפצו על רגל אחת, 
תהיו שמחים.. התלמידים יבצעו את בקשותיו של המורה בקלות עד לאחרונה. הם ינסו לשמוח, המורה יקשה 

עליהם. אם הם מחייכים, הוא יאמר: לא אמרתי לחייך, אמרתי להיות שמחים! לא אמרתי לצחוק, לא להשתולל, 
לרקוד, תהיו שמחים באמת בלב. 

הם יתייאשו, איך אפשר לשמוח? המורה ישתף את התלמידים: מה אתם אומרים, אפשר לצוות על מישהו לשמוח? 
ואם בדיוק לא "שמח" לו? המורה ישמע מעט ויגלה את הסוד: בכל דבר שה' ציווה אותנו, הוא גם נתן לנו את הכוח 

לקיים אותו. 

ה' ציווה אותנו לשמוח תמיד, וזה סימן שיש לנו כוח לזה! יש לנו גם סיבה טובה לשמוח בכל מקרה, כי אנחנו 
יהודים ויש לנו מצוות שמקשרות אותנו עם ה', וה' שמח בנו, אז איך אנחנו לא נשמח? איך עושים את זה, אנחנו 

עוד נלמד, אבל בינתיים בואו ננסה...

פעילות 4: ושוב שמחים

המורה ישאל: אתם זוכרים את הסיפורים מתחילת השיעור? בואו נראה מי חושב שהוא יכול לשמוח גם בהם! 
המורה יקריא סיפור ושואל: מי חושב שהוא יכול לשמוח בסיפור כזה? 

וכך בשלושת הסיפורים. התלמידים מן הסתם יהיו מספיק יצירתיים למצוא רעיונות איך אפשר לשמוח גם במצב 
כזה. במידה וממש אין ברירה - המורה יכול לנסות לכוון בסיפור הראשון.

סיום: כפתור השמחה

המורה יחלק לכל ילד כפתור )מדבקה( שנקרא כפתור השמחה. על התלמיד להדביק אותו על הבגד או על התיק 
וכדומה והוא יזכיר לו להיות שמח בכל מצב. 

הוא יוכל ללחוץ עליו ולהעביר לעצמו מחשבות שמחות. אם הילד רוצה, הוא יכול לכתוב או לצייר עליו משהו 
שיזכיר לו איך להיות שמח.

מהלך שיעור
עבדו את ה' - בשמחה
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כיתה ב'



אני בחברה - כוחות ויכולות
ב"ה

האמצעים - שמחה פורצת גדר

שיעור מס' 18חב"ד בינה – מתבונניםשמחה - תמיד בשמחה

נושא שיעור
שמחה חסידית

לאחר שעסקנו במקורות השמחה הכתובים בתורה, נרחיב בשיעור זה ונוסיף את הפן החסידי של השמחה. 
החסידות, כמאור שבתורה, מאירה גם את עניין השמחה. השמחה היא אבן יסוד בתורת החסידות, עד כדי כך 
שאחד השמות הראשונים שהוענקו לחסידים לפני שהוטמע השם חסידים היה: "השמחים". בחסידות מוסבר 

ששמחה היא אמנם לא מצווה, אך באמצעותה ניתן להגיע אל המקומות הגבוהים ביותר אשר לשם לא ניתן 
להגיע על ידי אף מצווה.

מהות השמחה היא העובדה שיהודי אינו מציאות לעצמו אלא כל מציאותו היא החיות שה' ממשיך אליו. לכן, 
אם ברגע זה הוא חי, הרי שברגע זה בוחר ה' להמשיך ולהחיות אותו ולהשגיח בהשגחה פרטית עליו ועל כל 

ענייניו. עובדה זו כשלעצמה 

א. התלמידים יכירו בכך ששמחה היא כוח משנה מציאות.
ב. התלמידים יפנימו את הקשר בין חסיד לשמחה. חסיד ועצב לא "הולכים" יחד.

ג. התלמידים ישאפו להיות שמחים בלי קשר לנסיבות חייהם.

 

פתיחה            כתב חידה     

שמחה משנה מציאות     פעילות 1         

פעילות 2             חסיד עצוב/שמח              

סיום                        כדור של אש                                                

1. סיפורים להצגה )נספח 2( 
2. היגדים )נספח 3(

3. תמונה של חסיד רוקד )נספח 4(
) 4. כתב החידה )נספח 1 

5. אביזרי תחפושת שונים: שני זקנים/כובעים לצדיקים, מספר כובעי צמר/בקבוקים לשיכורים, כובע או 
    כתפיות לסוהר, דלי.

6. עיגולי בריסטול צהובים בקוטר 7 ס"מ כמספר התלמידים וסרט מתנות או סיכות לענידת הסמלים 
    לתלמידים.

10 דקות, מליאה

20 דקות, מליאה

10 דקות, מליאה

5 דקות, יחידני
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אני בחברה - כוחות ויכולות
ב"ה

האמצעים - שמחה פורצת גדר

שיעור מס' 17 חב"ד חכמה – פותחים שמחה - תמיד בשמחה

מהלך שיעור
שמחה חסידית

פתיחה:למי אתה דואג?

פתיחה : כתב חידה

המורה יתלה את כתב החידה על הלוח )נספח 1( ויפתור אותו יחד עם הילדים. הצופן לפתירת החידה: אות אחת 
קדימה )א' הופכת לב' וכן הלאה, כאשר ת' הופכת חזרה לא'(. התשובה המתקבלת היא: שמחה פועלת ישועות. 

המורה יסביר כי לשמחה יש כוח מיוחד, שמחה יכולה לגרום לדברים רעים להתבטל או אפילו להפוך לטובים. ויספר 
סיפור אמיתי שמראה לנו את הכוח של שמחה.

פעילות 1: שמחה משנה מציאות

להלן 2 הצעות לפעילות, כל מורה יבחר את האופציה המתאימה לאופיו ולכיתתו..

אפשרות א':
המורה יציג את הסיפור בשיתוף הכיתה )נספח 2ב )רצוי לקרוא קודם את הסיפור במלואו מנספח 2א((.

אפשרות  ב':
המורה יספר לכיתה את הסיפור כפי שהוא מובא  בנספח 2א. 

במספר מקומות הוא יפסיק ויעורר שאלות אצל התלמידים: 
o  האם הצדיקים פחדו מהכלא? מהשיכורים? 

o  מדוע רבי אלימלך בוכה? 
o  מה כבר יכול לצער כל כך צדיק כמו רבי אלימלך?

האופציות לסיום הפעילות – לשתי האפשרויות:
לאחר הסיפור ישאל המורה את התלמידים: 

o  מדוע שמחו רבי זושא ורבי אלימלך? 
o  האם הם חשבו שבגלל השמחה שלהם יוציאו את הדלי? 

o  האם הם עשו את עצמם שמחים, או באמת שמחו?
o  מה פעלה השמחה שלהם? 

 סיכום: הצדיקים פשוט היו שמחים. באמת היו שמחים. השמחה פעלה בשבילם ישועות ועשתה להם נס.

שיעור מס' 18חב"ד בינה – מתבוננים
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אני בחברה - כוחות ויכולות
ב"ה

האמצעים - שמחה פורצת גדר

שיעור מס' 17 חב"ד חכמה – פותחים  שמחה - תמיד בשמחה

מהלך שיעור
שמחה חסידית

פתיחה:למי אתה דואג?

פעילות 2: חסיד עצוב/שמח

המורה יתלה על הלוח תמונה של חסיד רוקד )נספח 4(. את ההיגדים )נספח 3( הוא יניח על שולחנו כשהם הפוכים 
ויסביר: חסידים תמיד שמחים. הם יודעים כמה זה חשוב להיות בשמחה ומשתדלים לשמוח גם כשלא קל להם. 

עכשיו אבחר תלמיד, אומר לו אחד המשפטים והוא יגיד לי האם ההיגד מתאים לחסיד שמח או לא.

המורה והתלמידים יעברו יחד על כל ההיגדים ויתלו רק את ההיגדים השמחים ליד החסיד.

סיום: כדור של אש

המורה  יחלק לכל ילד עיגול צהוב. המורה ויאמר כי ישנה אמרה חבדית האומרת: 
"חסיד הוא כדור של אש ושמחה". חסיד הוא תמיד שמח ומחמם. עיגול צהוב מזכיר כדור של אש ושמחה. 

על העיגול יכתבו התלמידים את האמרה ויקשטו וכך יזכרו להיות תמיד שמחים כמו חסידים.

שיעור מס' 18חב"ד בינה – מתבוננים
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כיתה ב'



אני בחברה - כוחות ויכולות
ב"ה

האמצעים - שמחה פורצת גדר

שיעור מס' 17 שיעור מס' 19שמחה - תמיד בשמחה

נושא שיעור
פירות השמחה

אדם יכול לפתח בעצמו את היכולת לשמוח בכל מצב, משום ששמחה יכולה להתעורר 
בעקבות תגובה או  פרשנות לאירוע/מצב חיצוני.

אדם שמסגל לעצמו לשמוח בכל מצב מרוויח מלבד עצם השמחה עוד דברים רבים. שמחה 
יוצרת תחושה נעימה וגורמת לאחרים לחפוץ בקרבת השמח. יתר על כן  דווקא בזמנים 

קשים, נותנת השמחה כוח להתמודדות עם כל דבר.
גם ברובד הרוחני - השמחה מעוררת בעולמות עליונים השפעות חדשות ומורידה שפע 

לעולם.

א.  התלמידים יתבוננו בתוצאות הטובות של השמחה.
ב.  התלמידים יכירו בתחושה הטובה של עשיית דברים מתוך שמחה.

ג.  התלמידים יתנסו במציאת דרכים לשמוח במציאות נתונה.

פתיחה         למי יותר קל?                       

פעילות 1                 מה אני מרוויח?                                      

פעילות 2                 מבחן השמחה                                    

סיום                        סיכום שמח                               
 

1. רווחי השמחה )נספח 2(
) 2. סיפורים  )נספח 1 

) 3. מבחן השמחה )נספח 3 
4. שמיניות בריסטול או דפים להכנת אימרות בנושא השמחה כמספר התלמידים.

10 דקות, מליאה

20 דקות, קבוצות ומליאה

10 דקות, יחידני ומליאה

5 דקות, יחידני

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

האמצעים - שמחה פורצת גדר

שמחה - תמיד בשמחה

מהלך שיעור
פירות השמחה

פתיחה: למי יותר קל?

המורה יבחר ששה מתנדבים ויחלק אותם לשתי קבוצות. קבוצה אחת היא הקבוצה השמחה, וכל דבר שמבקשים 
ממנה היא צריכה לעשות מתוך שמחה. הקבוצה השניה היא קבוצת התלונות. התלמידים אמורים לבצע את הנדרש 

מהם בליווי תלונות ובנרגנות. ההתנסות מתחילה: המורה יאמר לסדר את התיקים, למחוק את הלוח, לטאטא את 
הכיתה וכו'. והם יעשו. אלו בשמחה ואלו בתלונות. לאחר מס' דקות המורה יחזיר את התלמידים למקומותיהם וינהל 

עם הכיתה דיון.

נקודות לדיון:
‹ מה אתם אומרים? 
‹ למי היה יותר קל? 

‹ למי יותר נעים לעבוד?
‹ ליד מי יותר נעים לעבוד?

‹ מה בדרך כלל אנחנו עושים כשמבקשים מאיתנו משהו? מחייכים או מתלוננים?... 
‹ מדוע אנחנו לא עושים דברים מתוך שמחה אם זה כל כך נעים?  

 פעילות 1: מה אני מרוויח?

הכיתה תתחלק לשלוש קבוצות. כל קבוצה תקבל סיפור אחד )נספח 1(. היא תקרא את הסיפור ותציג אותו. 
המורה יתלה את שלושת רווחי השמחה על הלוח )נספח 2(. כל קבוצה תבחר את הרווח המובע בסיפור אותו הציגה.

 פעילות 2: מבחן השמחה

כל תלמיד יקבל את מבחן השמחה )נספח 3( וימלא אותו באופן אישי. 
לאחר שרוב התלמידים יסיימו, המורה יבחר מספר מתנדבים שיקריאו בקול את התשובות שלהם.

סיום: סיכום שמח

התלמידים יקבלו דף/שמינית בצבע לבן וישבו לחשוב על פתגמים או על סיסמאות בנושא השמחה, יכתבו אותם 
ויקשטו.

אפשר לערוך פעילות זו גם בקבוצות. 

שיעור מס' 19 חב"ד בינה – מתבוננים
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אני בחברה - כוחות ויכולות
ב"ה

האמצעים - שמחה פורצת גדר

חב"ד חכמה – פותחים  שיעור מס' 20שמחה - תמיד בשמחה

נושא שיעור
עבודת השמחה

השמחה היא עבודה קשה ומתמשכת. אין היא תלויה בגורמים חיצוניים. ניתן לראות אנשים שלא 
חסר להם דבר והם ממורמרים ומתלוננים. טבע העפר שבנפש הבהמית מושך את האדם כלפי  

מטה אל העצבות והייאוש המונעים ממנו להתקדם ולהשיג את המטרה.
נקודת המפתח להצליח להיות בשמחה, היא ההבנה שהשמחה והעצבות תלויה בבחירת האדם. 

המציאות אמנם נתונה, אך בידי האדם יש בחירה כיצד לפרשה. מה לחשוב ומה לעשות כדי להיות 
בשמחה למרות שהמציאות איננה רצויה. 

מחשבות המסייעות להגיע לשמחה: הכרה בטוב הקיים, הקטנה ו"כיווץ" הבעיה בדמיון למזערית ולא 
משמעותית, והעיקר: הכרה בכך שהכל מכוון מלמעלה על ידי מי שאוהב אותי וחפץ בטובתי. בנוסף 

למחשבות, ישנן פעולות המעוררות את השמחה: ריקוד, שיר ואפילו חיוך. עשיית פעולה חיצונית 
מלאכותית משפיעה על מצב הרוח הפנימי.

א.  התלמידים יכירו בכך שהבחירה להיות בשמחה או בעצבות היא בידי האדם.

ב.  התלמידים יכירו מספר דרכים להתמודדות עם העצבות.

ג.  התלמידים יתנסו בתהליך ההתמודדות בדרכים השונות.

פתיחה                עבודת השמחה           

פעילות 1                גרגר אורז             

פעילות 2                הארנק הסודי           

פעילות 3                במנהרת החושך          

סיום                 ארנק סודי משלי         

1. סיפור ודוגמא )נספח 1(

) 2. ארנק )נספח 2 

3. חופן גרגרי אורז )קצת לכל תלמיד(

4. ארנק קטן ובו פתקים ריקים

5. חצי כוס מים

5 דקות, מליאה

10 דקות, מליאה

15 דקות, מליאה

10 דקות, מליאה

5 דקות, יחידני

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

האמצעים - שמחה פורצת גדר

חב"ד חכמה – פותחים  שיעור מס' 20שמחה - תמיד בשמחה

מהלך שיעור
עבודת השמחה

פתיחה: עבודת השמחה

המורה יסביר לתלמידים: בשיעורים האחרונים דיברנו הרבה על שמחה. מה היא עושה, כמה היא חשובה, זה שהיא 
חובה מן התורה, ואחת מדרכי החסידות. היום נדגים כמה דרכים איך אנחנו יכולים להיות בשמחה גם כשקורים לנו 

דברים עצובים. מה  חושבים ומה עושים כדי לא להיות עצוב, כדי להצליח להיות שמח. אנחנו נקרא סיפורים של 
כמה ילדים שקרו להם כל מיני דברים עצובים והם מצאו לעצמם דרך איך לשמוח בכל זאת. אחרי כל סיפור נתאמן 

קצת ונראה אם גם אנחנו מצליחים לעשות את זה.

פעילות 1: גרגר אורז

המורה יקריא לתלמידים את סיפורו של שימי )נספח 1(. 

לאחר הקראת הסיפור ישאל המורה: 
o מה היתה הבעיה של שימי? 

o מה עשה שימי כדי לשמוח בכל זאת? 
מסקנה: 

הוא "לקח" את הבעיות שלהם והקטין אותם לגודל של גרגר אורז קטן.
המורה יוציא את האורז, ירים גרגר אחד ויראה אותו לתלמידים: יש לי פה גרגר אורז קטן קטן, מי רוצה לנסות 

להראות לנו איך הוא הופך בעיה לגרגר קטנטן? 
להלן דוגמא להמחשה: היום באוטובוס מישהו דחף אותי ודיבר אלי לא בנימוס. בהתחלה הדבר היה נראה לי כל 

כך פוגע ומעליב, עכשיו אני חושב שזוהי בעיה קטנה מאד. אני הרי ממילא לא אפגוש אותו יותר, אז מה אכפת לי 
מה הוא אמר? זו אפילו בעיה עוד יותר קטנה, כי אני לא עניתי לו, אז הבעיה היא שלו, שהוא זה שהעליב, לא שלי. 

כשאני חושב על זה שוב, אז חבל לי אפילו להצטער בגלל בעיה שמחר בערב בטוח כבר לא אזכור אותה. מה אתם 
אומרים? ממש גודל של גרגר אורז, לא?

בהמשך התלמידים יביאו דוגמאות נוספות.

פעילות 2: הארנק הסודי

המורה יקדים: עכשיו נראה דרך אחרת של ילד שהתמודד עם העצבות וניצח אותה. 

ויספר את סיפורו של דודי )נספח 1( לאחר הסיפור המורה ישאל:  
o מה היתה בעייתו של דודי? 

o האם זו בעיה שאפשר להקטין לגודל של גרגר אורז? 
o איך דודי הצליח לשמוח בכל זאת? 

המורה יראה לתלמידים ארנק ובו פתקים. ויזמין תלמיד להוציא פתק ולכתוב עליו משהו טוב שיש לו והוא יכול 
לחשוב עליו ברגעים שהוא עצוב וזה ישמח אותו. הוא ידגיש שזה צריך להיות משהו מאוד טוב, יותר מהצער! אם 

למשל ילד מרגיש אבוד כי הוא נותק מאבא שלו במקום הומה אנשים, הוא לא יתנחם מהמחשבה שיש לו טופי בכיס, 
אבל אם ילד איבד את הטופי שלו, אז הוא יכול להתנחם בכך שברוך ה' הוא לא איבד את אבא שלו.

מספר תלמידים יכתבו על פתקים דברים חשובים שיש להם לשמוח איתם ובזכותם.  

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

האמצעים - שמחה פורצת גדר

חב"ד חכמה – פותחים  שיעור מס' 20שמחה - תמיד בשמחה

מהלך שיעור
עבודת השמחה

פעילות 3: במנהרת החושך

המורה יספר  על דרך שלישית ומעניינת של ילד בשם לייזר. וימליץ לתלמידים  להקשיב היטב לסיפור שלו, כי הדרך 
שלו לשמוח היא לא רק דרך טובה, היא גם מצוה. הדרך שלו היא אמונה בהשגחה פרטית. 

המורה יקריא את הסיפור של לייזר )נספח 1(, בסיומו הוא יפתח דיון עם התלמידים.

נקודות לדיון: 
‹ האם לייזר אוהב חושך? 

‹ האם הוא אוהב שמתיזים עליו מים? 
‹ למה במנהרת החושך היה לו כיף?

מסקנה: כשיודעים שמישהו שאוהב אותנו עושה משהו במיוחד בשבילנו כי הוא יודע שזה ייתן לנו הרגשה טובה, אז 
אנחנו לא עצובים ולא דואגים, רק שמחים ורגועים.

‹ מי אוהב אותנו מאד ועושה הכל רק לטובתנו?

סיכום: 
אם אנחנו זוכרים שכל מה שה' עושה זה רק לטובתנו כי הוא אוהב אותנו - העצבות ממש מיותרת.  

המורה יזמין כמה תלמידים לספר על משהו שקרה או חסר להם והם אינם דואגים כי הם יודעים שהכל מה'. 
בהמשך המורה יציע לתלמידים לחשוב על פעולות שניתן לעשות כדי להיות בשמחה.   

סיום: ארנק סודי משלי 

כל תלמיד יקבל תמונה של ארנק )נספח 2( וירשום בארנק כמה מהדברים המיוחדים שיש לו, שבגללם הוא כל כך 
עשיר. שאיך הוא יכול להיות עצוב בכלל... 

כדי לזכור את שלושת ה"פטנטים" של השמחה: 
התלמידים ידביקו כמה גרגרי אורז על הארנק מלמעלה, וגם יכתבו בגדול: הכל בהשגחה פרטית!

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

נושא 4:  המטרה / גאולה

 הגלות היא חיצונית בלבד וקיים רובד רוחני, אלוקי, הנסתר בה, אשר מאפשר 
ליהודי לחיות חיים שלמים ומלאים יותר המונחים על-ידי מקור ומרכז ההוויה 

האמיתי - האלוקות. 
הגאולה היא תכלית בריאת העולם. כל יהודי מחוייב להאמין בביאת המשיח. 

ביחידה זו נעסוק בנושא הציפייה לגאולה. נבין את מהות הגאולה ואת מעלתה 
, נעמוד על תכלית בריאת העולם, על הגלות במישור הגשמי ובמישור הרוחני, 

נחדד אצל התלמידים את הציפייה לביאת המשיח, תוך הדגשה על הזמן 
המיוחד )"די העכסטע צייט"( בו אנו נמצאים כעת.

בשיעורים ייפגשו התלמידים עם דמותה של מרים הנביאה. מרים משמשת 
דגם למעשים הנגזרים מתוך ציפייה אקטיבית. התלמידים ישליכו פעולות 
אלה על מצבים בחיי היום יום, ויבינו שבאמצעותם הם יוכלו לזרז ולהחיש 

את הגאולה הפרטית של כל אחד וכן את הגאולה הכללית של העם כולו. על 
ידי שכל אחד ואחת יוסיף במחשבה טובה, במעשה טוב ובדיבור טוב, שינוי 

לטובה ועבודה על המידות, ביהמ"ק ייבנה והגאולה תבוא בעז"ה.

המטרה / גאולה
המיקוד לכיתה ב’: אחכה לו בכל יום שיבוא

1

גאולה - אני מביאה את הגאולה )3 שיעורים(

   פריסה לכיתות א’-ו’

   טבלת נושאי השיעורים ומטרות

   מערכים:

שיעור 21:   למה לצפות?     

שיעור 22:   מרים כדגם לציפייה אקטיבית

שיעור 23:   מצפים ופועלים 

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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אני בחברה - כוחות ויכולות
ב"ה
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שאיננה 

מציאות 
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שפיעות על 
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האדם לנסות 
לפעול ולא 

להיות קרבן 
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שלפיו נבחן 

שון 
הדגם הרא

שמה 
שא זה. מצרים – כ

נו
כן היא: מבטאת "ֵמצר" , 
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האדם מלהגיע למטרה, 
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יותר הגאולה היא תוצאה 
של הגלות, הגלות מהווה 

שלב מקדים והכרחי 
בדרך לגאולה. 

אמנם הגלות היא 
ירידה, אך היא מהווה 
שלב מקדים והכרחי 
לעלייה נעלית יותר. 

הגלות מביאה את 
האדם ואת העולם 
למקום נעלה יותר 

שהיו בו לפני כן.
מזה 

ש תכונות 
לאדם י

שויות 
שונות הע

להוביל לֵמצר או 
למרחב. התוצאה 

ש 
שימו

תלויה בטיב ה
שה בהן.

שהוא עו

הגאולה היא גילוי ההעלם 
של עולם 

בגולה – גילוי אלופו 
בגולה, ההפנמה והראייה כי ה' 

שבעולם 
נמצא בכל הדברים 

וכולם נועדו לעבודת ה'. 
שלנו הוא להסיר את 

התפקיד 
שמה 

שם כך ירדה הנ
הכיסוי, ול

שה בעולם 
שיפת הקדו

לגוף. ח
)הכנסת האל"ף לגולה( היא 

שי היהודי בזמן 
באמצעות מע

הגלות. 

ם 
היבטי

ם- 
תיי

חבר
ם

סידיי
ח

של כל פרט – 
שיבות 

ח
ש 

שה י
לכל אחד ולכל מע

ערך.

היכולת 
להתעלות מעל 

המציאות.
שיבה חיובית

ח

שונים
מודעות לֵמצרים ה

כלים להתמודדות עם 
"ֵמצרים" בתחומים 

שונים
ובמעגלים 

התמקדות בטוב 
שינוי 

שבניסיון. 
שי 

של קו
בתפיסה 

– אתגר, נותן כוח 
של.

להתגבר, מח

שיבה 
פיתוח יכולת ח

חיובית בכל מצב, 
במעגלים ובתחומים 

שונים.

המציאות היא חיצונית, וכדי 
ש 

שיים י
להתמודד עם ק

להתמקד בממד הפנימי, 
של הדברים. 

האלוקי, הנסתר 
שר ראייה רב ממדית 

פיתוח כו
של מציאות.

המטרה / גאולה - פריסה לכיתות א’-ו’ 

86

כיתה ב'



אני בחברה - כוחות ויכולות
ב"ה

טבלת נושאי השיעורים ומטרות 

השיעור
הסוגה 
בחב"ד

מטרות

שיעור 21

למה לצפות?

חכמה – 
פותחים 

- התלמידים יזהו את הקשיים הגשמיים בגלות-מלחמות, מחלות, צרות, קשיים פרטיים.

- התלמידים יכירו את המצוות, שניתן יהיה לקיימן רק בזמן הגאולה, ויפנימו שחסר משהו 

   משמעותי היום בגלות בחיינו כיהודים.

- התלמידים יחשפו לייעודי הגאולה- הטוב הגשמי כתוצאה מהשלימות ברוחניות.

- התלמידים יזהו את ביטויי האמונה ואת הציפייה לגאולה בתפילה ובחיי היומיום.

שיעור 22

מרים כדגם 
לציפייה 

אקטיבית

בינה – 
מתבוננים

- התלמידים יבררו, מדוע חשוב להתכונן לקראת הגאולה. 
- התלמידים יפנימו את הציפייה המוגברת לגאולה בדורנו- בעקבות נבואת הרבי ש"הנה זה   

   משיח בא".
- התלמידים יזהו, כיצד ציפייה מביאה לעשייה מתוך התבוננות בדמותה של מרים הנביאה.

- התלמידים יישמו את עיקרון הציפייה הפעילה בחייהם.

שיעור 23

מצפים ופועלים

דעת – 
מתחברים 
ומיישמים 

- התלמידים יכירו בצורך ובחשיבות לעשות שינוי ולא להשלים עם המציאות.
- התלמידים יעמדו על הדרך להגיע לשינוי.

- התלמידים יזהו את ההרגלים ואת המעשים הטעונים שיפור  ויבררו הרגלים ומעשים חילופיים.
- התלמידים יבינו את גודל השפעת השינוי הקטן כדרך לשינוי הגדול של האדם עצמו.

- התלמידים יבינו, כי כל מעשה קטן יכול להכריע את העולם כולו.
- התלמידים יפנימו ויישמו את השינוי הקטן שלהם!

המטרה – גאולה - אחכה לו בכל יום שיבוא

תאריכים חסידיים משתלבים: ב' ניסן, י'א ניסן
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כיתה ב'



אני בחברה - כוחות ויכולות
ב"ה

שיעור מס' 20  חב"ד חכמה – פותחים 

האמצעים והמטרה - הגאולה 

שיעור מס' 21 אחכה לו

נושא שיעור
למה לצפות?

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 יזהו את הקשיים הגשמיים בגלות-מלחמות, מחלות, צרות, קשיים פרטיים.
ב. התלמידים יכירו את המצוות, שניתן יהיה לקיימן רק בזמן הגאולה, ויפנימו שחסר משהו 

    משמעותי היום בגלות בחיינו כיהודים.
ג. התלמידים יחשפו לייעודי הגאולה- הטוב הגשמי כתוצאה מהשלימות ברוחניות.
ד. התלמידים יזהו את ביטויי האמונה ואת הציפייה לגאולה בתפילה ובחיי היומיום.

פתיחה          החיים בגלות כל כך חסרים.                       

פעילות 1:                 הגלות/הגאולה אומרת לי..                         

פעילות 2:                 מחכים, מבקשים.                       

פעילות 3:                 זוכרים גאולה!                                

סיום:                        לא מפסיקים לפעול!                        
 

1. דו שיח )נספח 1(
2. סיפור "חיכה למשיח בכל יום" )נספח 6(

) 3. סיטואציות )נספח 2 
) 4. שאלון )נספח 3 

) 5. ביטויים )נספח 4 
) 6. משחק זיכרון )נספח 5 

7. ניגון "אני מאמין" + אופציה להשמעה

5 דקות, מליאה

15 דקות, קבוצות ומליאה

5 דקות, יחידני

15 דקות, יחידני

5 דקות, מליאה
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כיתה ב'



אני בחברה - כוחות ויכולות
ב"ה

שיעור מס' 20  חב"ד חכמה – פותחים 

האמצעים והמטרה - הגאולה 

אחכה לו

מהלך שיעור
למה לצפות?

פתיחה: החיים בגלות כל כך חסרים

המורה יספר את הדו שיח, המחדד את שלימות החיים בגאולה לעומת החיים החסרים בגלות )נספח מס' 1(, וייתן 
לתלמידים לבטא את מה שחסר להם היום בגלות. מטרת ההפעלה- לעורר את התלמידים להבין, כי חסרים להם 

פרטים חשובים בחייהם שיהיו להם, כשתגיע הגאולה.

פעילות 1: הגלות/הגאולה אומרת לי..

הכיתה תתחלק ל4 קבוצות, כל קבוצה תקבל סיטואציה, המתארת מצב בגלות/בגאולה )נספח 2(, תקרא אותה 
ותענה על שאלון, העוסק במסקנות מהסיטואציה- מה לא טוב בגלות, מה טוב בגאולה.. )נספח 3(. נציג מכל 

קבוצה יציג בפני הכיתה את הסיטואציה, ואת מה ש"לקחו" ממנה. 

המסר העולה הוא שיש מצבים/ תכונות/ מעשים וכדו' שהיינו רוצים "לזרוק" מהגלות, ולהחליפם/לקבל במקומם 
דברים אחרים שיהיו בגאולה. המסקנה העולה בשיח שלאחר הפעילות היא, ש'אנחנו רוצים משיח. מה עושים 

בשביל זה?'

פעילות 2: מחכים, מבקשים

המורה ישמיע לתלמידים את הניגון "אני מאמין". התלמידים ייחשפו לדף, המציג בקשות לגאולה מתוך המקורות 
וימלאו את המשימה. )נספח 4(

סיכום ביניים:  אנחנו מתפללים, בכל יום ובימים מיוחדים, שהקב"ה יביא את הגאולה.

פעילות 3: זוכרים גאולה!

המורה יסביר לתלמידים: "כדי שתזכרו  תמיד את הגאולה, שאתם כל כך רוצים, הכינו לעצמכם  תזכורת כזו, 
שכאשר תראו אותה - תתפללו ותבקשו מה' להביא את המשיח". כל תלמיד יכין משחק זיכרון )נספח 5( עם ציורים 

הקשורים לביאת המשיח.

שיעור מס' 21 

סיום: מחכה באמת

לסיום, המורה יספר על ר' לוי יצחק מברדיטשוב, שכל כך חיכה לגאולה )נספח 6(.
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כיתה ב'



אני בחברה - כוחות ויכולות
ב"ה

שיעור מס' 20 

האמצעים והמטרה - הגאולה 

שיעור מס' 22 אחכה לו

נושא שיעור
מרים כדגם לציפייה אקטיבית

הגאולה היא תכלית בריאת העולם. כל יהודי מחויב להאמין בביאת המשיח.
בשיעור הקודם הבינו התלמידים את מהותה ואת מעלתה של הגאולה על הגלות במישור הגשמי ובמישור 

הרוחני, והתחדדה אצלם הציפייה לביאת המשיח. בשיעור זה יתבוננו התלמידים במשמעותה של 
צפייה אקטיבית. זו המביאה לידי עשייה; דמותה של מרים תשמש דגם למעשים הנגזרים מתוך ציפייה 

אקטיבית: כאשר קשה 'לא להתייאש' ולהמשיך להאמין, לשמור על מצב הרוח להיות בשמחה, חשוב על 
עתיד שמח ולהכין משהו לקראתו, לקחת אחריות ולפעול, לא לחכות שמישהו אחר יעשה.

התלמידים ישליכו פעולות אלה במצבים בחיי היום יום, ויבינו שבאמצעותם הם יוכלו לזרז להחיש את 
הגאולה הפרטית של כל אחד וכן את הגאולה הכללית של העם כולו.

א.  התלמידים יבררו, מדוע חשוב להתכונן לקראת הגאולה. 
ב.  התלמידים יפנימו את הציפייה המוגברת לגאולה בדורנו- בעקבות נבואת הרבי ש"הנה זה משיח בא".

ג.   התלמידים יזהו, כיצד ציפייה מביאה לעשייה מתוך התבוננות בדמותה של מרים הנביאה.
ד.  התלמידים יישמו את עיקרון הציפייה הפעילה בחייהם.

פתיחה               מהי ציפייה אקטיבית                            

פעילות 1:                      שווה להתכונן.                       

פעילות 2:                      עכשיו זה הזמן להתכונן!                            

פעילות 3:                      לא רק להאמין-מבקרים את מרים הנביאה.          

סיום:                             גם אנחנו מצפים ופועלים.                         
 

1. חתונה בפיז'מה )נספח 1(
2. סיטואציות מחייה של מרים )נספח 3(

3. אירועים )נספח 4(
) 4. דף צביעה )נספח 2 

 ) 5. תופי מרים )נספח 5 
6. אביזרים להמחשה: כובע בשביל עמרם ובובת תינוק להצגת משה בתיבה, 

   מומלץ: מטפחות ספורות בשביל מרים והנשים. 

5 דקות, מליאה

10 דקות, מליאה

5 דקות, יחידני ומליאה

15 דקות, קבוצות ומליאה

10 דקות, יחידני ומליאה

חב"ד בינה – מתבוננים
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כיתה ב'



אני בחברה - כוחות ויכולות
ב"ה

שיעור מס' 20 

האמצעים והמטרה - הגאולה 

שיעור מס' 22 אחכה לו

מהלך שיעור
מרים כדגם לציפייה אקטיבית

פתיחה: מהי ציפייה אקטיבית?

המורה ישאל את התלמידים: "האם קרה לכם שחיכיתם וציפיתם למשהו? למה?" התלמידים יביאו דוגמאות 
מחייהם חתונה, חופשה, חג , אורח וכדומה.

"האם עשיתם משהו או שסתם חיכיתם? מה עשיתם כשחיכיתם?" תשובות התלמידים תתמקדנה בשתי קבוצות 
של עשייה: הכנות לקראת משהו )כמו סידור הבית לקראת האורח( או עשיית משהו, שמבטא את הציפייה 

)הכנת לוח לקראת החופשה(. "האם חשוב להתכונן? או שכדאי סתם לחכות ולצפות ולא לעשות דבר, למה?" 

פעילות 1: שווה להתכונן

המורה יקריא לתלמידים סיפור על שני אחים אוהבים שרבו ביניהם )נספח 1(. אחד האחים חיתן את בנו, והזמין 
את האח השני לחתונה, אך האח לא היה מוכן לקבל את ההזמנה. בליל החתונה, האח הכועס לא הצליח להירדם, 

והחליט ללכת לחתונת האחיין.. מיד קם ממיטתו ורץ לאולם החתונה. 
בנקודה זו המורה יפסיק לספר ויפתח דיון עם התלמידים.

נקודות לדיון:
‹  איך התכוננו החתן/הכלה/המשפחה? 

‹  מה לבשו/מה הזמינו )אולם, אוכל, תזמורת וכו'(  
‹  איך התכונן האח הכועס? הוא לא התכונן. 

‹  האם היה בחתונה? כן. 
‹  האם יכול היה לרקוד? לאכול?

‹  האם היה מרגיש שמח כמו כל שאר המוזמנים? למה? 

המורה ימשיך את הסיפור עד לסיומו -הבושות של האח עם הפיז'מה שלא התכונן לחתונה.

המורה יזכיר לתלמידים את נושא השיעור הקודם-הציפייה לגאולה, ויכוון אותם לקשר בין הסיפור שלנו לבין הכנה 
לגאולה. המורה יסיים לקרוא את הסיפור-ההקבלה לגאולה והטוב הצפון, למי שהתכונן אליה.  

מטרת ההפעלה היא לחדד את ההכרח בהכנה. כשאדם מכין את עצמו – הוא ימצה את המירב וירוויח. כך גם 
בגאולה, כולם יגיעו אלי'ה לבסוף, אך יהי'ה ניכר ההבדל, בין מי שהתכונן לבין מי שלא. בדוגמת ההבדל בין מי 

שלבוש בלבוש מתאים לחתונה לבין זה שהגיע אומנם לחתונה, אך עם בגד שמתאים לשינה..

פעילות 2: עכשיו זה הזמן להתכונן

כל תלמיד יקבל דף צביעה )נספח 2(, ויצבע לפי ההוראות, עד שיתגלו המילים "הגיע זמן הגאולה". המורה יסביר 
לתלמידים שאלו הם מילים-נבואה של הרבי, שהגאולה קרובה. ויכוון אותם בעזרת שאלות למסקנה, שכיוון שהיא 

קרובה מאוד – צריך להתנער מהאדישות ולהתכונן במרץ, כדי שנהיה מוכנים.
שאלות אפשריות: "מהן המילים שקיבלתם? מי אמר אותן? למה הוא התכוון? למה הוא אמר לנו את זה?"

חב"ד בינה – מתבוננים
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כיתה ב'



אני בחברה - כוחות ויכולות
ב"ה

שיעור מס' 20  חב"ד חכמה – פותחים 

האמצעים והמטרה - הגאולה 

שיעור מס' 22 אחכה לו

מהלך שיעור
מרים כדגם לציפייה אקטיבית

פעילות 3: לא רק להאמין – מבקרים את מרים הנביאה

נלמד ממרים, כיצד התכוננה לצאת מגלות מצרים. המורה יציג בקצרה את הרקע ההיסטורי של גלות מצרים. 
הקושי, השעבוד, כאשר בתוך כל המציאות הקשה הזו הייתה ילדה אחת שלא התייאשה. היא ציפתה לגואל 

והאמינה שהוא יבוא. היא לא רק חיכתה בלב, היא גם עשתה פעולות. המורה יציע לתלמידים לבדוק את הפעולות, 
שעשתה מרים כדי לדעת גם היום בגלות איך לצפות ומה לעשות. 

אפשרות א': הכיתה תתחלק ל4 קבוצות, כל קבוצה תציג סיטואציה מחייה של מרים )נספח 3(. נציג מכל קבוצה 
יסביר לכיתה, כיצד המעשה של מרים אותו הציגו, מציג את ההכנה של מרים לקראת הגאולה. מראה את הציפייה 

שלה. 

אפשרות ב': המורה יזמין מספר תלמידים לקדמת הכתה, ילביש להם אביזרים מתאימים, והם ימחישו את 
הסיטואציות מחייה של מרים )נספח 3(. 

בתום כל המחזה יברר המורה מה האמינה מרים, למה היא ציפתה ומה עשתה.
התלמידים יפנימו את התנהגותה של מרים, הממחישה ציפייה פעילה. ואף את התוצאות של ציפייה פעילה זו – 

ציפייה שגרמה לגאולת מצרים, עובדה שתסייע להפנמה, שמעשינו יביאו לגאולה האמיתית והשלימה.
המסקנות והתובנות העולות מהתנהגותה של מרים:

כאשר קשה- לא להתייאש ולהמשיך להאמין.
לשמור על מצב הרוח- להיות בשמחה.

לחשוב על עתיד שמח ולהכין משהו לקראתו )תופים(.
לקחת אחריות ולפעול- לא לחכות שמישהו אחר יעשה.

סיום: גם אנחנו מצפים ופועלים

המורה:  "כעת נבדוק בכיתה איך אנחנו בגלות יכולים ליישם את התנהגותה של מרים, ולהתכונן כמוה לגאולה". 
המורה יציג אירועים שעלולים לקרות בגלות )נספח 4(. על התלמידים לזהות, האם הגיבורים שבאירועים מתנהגים 

כמו שמרים היתה מתנהגת? האם הם מאמינים/ שמחים/ לוקחים אחריות/ מכינים משהו לקראת עתיד שמח ולא 
מתייאשים כפי שלמדנו ממרים או חלילה - לא? באירועים שהגיבורים אינם מתנהגים בהם כמו מרים, התלמידים 

יציעו דרכים לתקן את ההתנהגות.

המורה ידגיש לתלמידים שעל ידי התנהגות הדומה להתנהגותה של מרים, הם יקרבו  את ביאת המשיח.  המורה 
יציע להם לספר אירועים מחייהם, שבהם הם יכולים ללמוד ממרים.

המורה יחלק לכל תלמיד חמישה "תופי מרים", שהם סמלים המייצגים התנהגות של מרים )נספח 5(.
התלמידים יקשטו אותם ובמהלך היום, התלמידים יאתרו חברים, שמתנהגים כמו מרים )שמחים, מעודדים חבר, לא 

מתייאשים, מאמינים, חושבים טוב וכד'( ויעניקו להם "תוף מרים" שעליו יתארו את ההתנהגות של החבר.

חב"ד בינה – מתבוננים
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כיתה ב'



אני בחברה - כוחות ויכולות
ב"ה

שיעור מס' 20  חב"ד חכמה – פותחים 

האמצעים והמטרה - הגאולה 

שיעור מס' 23 אחכה לו

נושא שיעור
מצפים ופועלים

לאחר שלמדנו על הטוב שבגאולה, על הגעגועים ועל הציפייה האקטיבית, בשיעור זה נתמקד על 
יישום השינוי! נסיק מה אפשר ומה צריך לשנות. לדוגמא: מעשים לא טובים, שאדם התרגל לעשותם 

אי אפשר ואסור להשלים איתם, ה' נותן לכל אחד כוח להשתנות, מחכה שנעשה את השינוי, ורוצה 
שנעבוד על המעשים שלנו ונתנהג טוב יותר.

 על ידי שנוסיף במחשבה טובה, מעשה טוב ודיבור טוב, האור הטוב יתפוס מקום של מעשה/מחשבה/
דיבור אחר שאינו טוב.

כל הוספה היא שינוי קטן אצלי, שמשפיע על כל המעגלים שמסביב: הורים, משפחה, חברה, כיתה 
והעולם כולו! שגורם שיהיה  טוב יותר ונעים לכולם ומביא  גאולה.

התלמידה מתבוננת בעצמה, מה היא רוצה להוסיף? איפה השינוי שלה במחשבה/דיבור/מעשה.

א. התלמידים יכירו בצורך ובחשיבות לעשות שינוי ולא להשלים עם המציאות.
ב. התלמידים יעמדו על הדרך להגיע לשינוי.

ג. התלמידים יזהו את ההרגלים ואת המעשים הטעונים שיפור  ויבררו הרגלים ומעשים חילופיים.
ד. התלמידים יבינו את גודל השפעת השינוי הקטן כדרך לשינוי הגדול של האדם עצמו.

ה. התלמידים יבינו, כי כל מעשה קטן יכול להכריע את העולם כולו.
ו.  התלמידים יפנימו ויישמו את השינוי הקטן שלהם!

פתיחה                לא רוצים לישון/הדרך לשינוי.          

פעילות 1               השפעת השינוי-בסביבה שלי.           

פעילות 2               השפעת השינוי-הכרעה לגאולה.               

סיום                          השינוי שלי.                      

1. סידור הכיתה בצורת ח' גדולה.
2. סיפור הקושי של מיכל )נספח 1(

3. כרטיסי אסטרטגיות )נספח 2(
4. מקרים לשינוי )נספח 3(

5. דמויות הקומיקס )נספח 4(
6. סיפור הקומיקס )נספח 5(

7. המאזניים והכדורים )נספח 6( + סיכה מתפצלת.
   -עדיף להביא מאזניים אמיתיים להדגמה. 

 ) 8. השינוי שלי )נספח 7

חב"ד דעת – מתחברים

15 דקות, מליאה

20 דקות, מליאה

5 דקות, מליאה

5 דקות, יחידני
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אני בחברה - כוחות ויכולות
ב"ה

שיעור מס' 20  חב"ד חכמה – פותחים 

האמצעים והמטרה - הגאולה 

אחכה לו

מהלך שיעור
מצפים ופועלים

פתיחה: לא רוצים לישון/הדרך לשינוי

המורה יספר לתלמידים את הסיפור, העוסק בקושי של מיכל לישון ולקום )נספח 1(.
בתום קריאת החלק הראשון של הסיפור, המורה ישאל: "מה לדעתכם מיכל תעשה? האם היא יכולה להשתנות, או 
שהיא תישאר כך תמיד ועליה להשלים עם המצב?" התלמידים יגיעו למסקנה, שאפשר להשתנות וצריך להשתנות, 

אסור להשלים עם המצב הזה. כמו כן התלמידים יבינו, שאדם הרוצה להשתנות חייב להאמין שיש לו כוח לעשות 
זאת והדבר יכול לקרות. 

המורה יקביל- כמו שאי אפשר להשלים עם מצב לא טוב, וחייבים לשנות- כך איננו משלימים עם הגלות, כי היא לא 
טובה. חייבים לעשות שינוי ולהגיע לגאולה. ובסיפור- "מה מיכל צריכה לעשות כדי להשתנות?"

המורה יספר את המשך הסיפור, בו מסופר כיצד מיכל עשתה את השינוי.

המורה: "מה עזר למיכל לעשות את השינוי? מה הצעדים שהיא עשתה כדי להשתנות? למיכל היה קושי בהתארגנות 
ועצלות, כמו שלכל אחד מאתנו יש קושי בהתנהגות מסוימת. כמו שהיא הצליחה לעשות את השינוי, גם אנחנו 

יכולים לעשות שינויים. ה' מביא חסרון או קושי כדי שנעבוד עם עצמנו, שנשתנה ושנהיה טובים יותר".

המורה ידביק על הלוח כרטיסיות עם האסטרטגיות לשינוי )נספח 2( ויסביר אותן, התלמידים יסדרו אותן בסדר כללי 
שכדאי לפעול בו. לאחר מכן המורה יציג את ארבעת האירועים )נספח 3(, בין אירוע לאירוע ייערך דיון עם הכיתה, 

מה ההרגל השגוי ומהם הדרכים לשנות הרגל זה להרגל טוב.

פעילות 1: השפעת השינוי-בסביבה שלי

המורה יספר את הסיפור )נספח 5(, ותך כדי הסיפור ידביק את דמויות הקומיקס על הלוח )נספח 4(.

דיון: 
‹  על מי אנחנו יכולים להשפיע על ידי מעשה טוב, שינוי קטן בהתנהגות? 

‹  אילו מעגלים יש בסביבתנו? 

אבא ואמא, האחים והאחיות, החברים, המורה, הכיתה. יוסי השפיע על מעגל הקרוב    
   אליו- הסביבה שלו ועל מעגל רחוק יותר, כך גם המעשה הטוב, השינוי הקטן שלי עושה גלים משפיע על האווירה 

   של כל הסביבה, ויכול לפעול גאולה!

משחק: 'טלפון גאולתי'-  כל תלמיד בתורו לוחש מחמאה לחבר שיושב לימינו,כל הכיתה מסתכלת על הפנים של 
הילד שקיבל את המחמאה, ורואה כיצד זה משמח אותו. 

שיעור מס' 23  חב"ד דעת – מתחברים
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אני בחברה - כוחות ויכולות
ב"ה

שיעור מס' 20  חב"ד חכמה – פותחים 

האמצעים והמטרה - הגאולה 

אחכה לו

סיום: השינוי שלי 

המורה יחלק לכל תלמיד את נספח 7. בדף זה כל תלמיד ישלים את המעשה, שהוא בוחר לתקן, ואיזה מעשה טוב 
הוא ישתדל לעשות כדי להכריע את הכף לגאולה. כאן נתמקד בהקשר למה שנלמד בשיעור זה. חשוב להתייחס 

להרגל, שאני רוצה לשנות ולמעשה טוב קטן, שיעזור לי לשנות את ההרגל, כדאי שהמורה יערוך סבב ויסייע 
לתלמידים ברעיונות. 

לדוגמא: אשנה את ההרגל לדבר בזלזול ובמקומו אשתדל להוסיף מילות נימוס כמו- בבקשה, סליחה, אני מצטער. 
הם יעזרו לי לזכור לדבר בכבוד/ אכתוב לי בלילה על מקרה אחד שהצלחתי לדבר בכבוד/ אספר לחבר וכדו'.

דוגמא נוספת: אשנה את ההרגל לכעוס מהר ובמקומו, לפני שאענה, אספור עד שלוש כדי להירגע ולא לצעוק/  
אנסה לחשוב על משהו טוב שקרה לי, ואשכח את הכעס/ אנסה לדון לכף זכות/ אנסה לכתוב לעצמי בלילה מקרה 

אחד שהצלחתי להתגבר על הכעס.  

פעילות 2: השפעת השינוי-הכרעה לגאולה 

המורה ידביק על הלוח מאזניים )נספח 6(, ויסביר, איך הם פועלים באמצעות הדגמה על ידי כדורים, הוא יטה 
את המאזניים לפי כמות הכדורים שבכל כף. המורה ישים כדור בצד ימין ושני כדורים בצד שמאל, המאזניים ייטו 

שמאלה, שניים ושניים – שווה, שלושה מול אחד ייטה לשלושה כדורים וכו'..

ואז המורה יסביר שאם נתאר לעצמנו שהעולם עכשיו הוא שווה הטוב וההפך מהטוב באותה כמות, המאזניים 
מאוזנים, נבין שמעשה טוב אחד קטן שלי, מילה טובה, שינוי קטן, מכריע את הכף לצד השני.

 

מהלך שיעור
מצפים ופועלים

שיעור מס' 23  חב"ד דעת – מתחברים
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אני בחברה - כוחות ויכולות
ב"ה

נושא 5: יסוד הקיום של היחיד ושל העם

עם ישראל הוא גוף אחד. נשמות עם ישראל מחוברות זו לזו בקשר בל 
ינתק, לטוב ולרע. כל נתינה לזולת היא נתינה לאדם עצמו, ופגיעה בזולת 

היא פגיעה באדם עצמו. כל יהודי הוא איבר בגוף הכללי, לכן כל יהודי שונה 
מזולתו, יכולותיו שונות ותפקידו שונה. דווקא השונות היא המביאה את הגוף 

הכללי של עם ישראל לשלימות, ולכן יש לקבל את השני באהבה כחלק מכלל 
ישראל.

בני האדם נוטים לתת מעצמם, למי שהם אוהבים ומפרשים את הנתינה 
כתולדה של אהבה. אך היהדות מבהירה כי אהבה אמיתית נולדת דווקא 
בעקבות נתינה. כאשר האדם נותן לחברו משל עצמו הוא מתחיל לחוש 

ניצנים של אהבה כלפי המקבל, וככל שהנתינה גדולה יותר וממושכת, כך 
מעמיק הקשר וגוברת האהבה. כשמדברים על נתינה, אין הכוונה רק במתן 

צדקה לעניים ולמסכנים, אלא גם בחיוך, בתשומת לב, או בעצה טובה.
בשיעור האחרון יעסקו התלמידים באופן הנתינה. יש לתת בסבר פנים יפות, 

בצורה נעימה המקלה על המקבל ונותנת לו תחושה טובה. עד כדי כך שחז"ל 
אמרו: "גדול המצהיבו פנים יותר מן המשקהו חלב".   

יסוד הקיום של היחיד ושל העם / אחדות ואהבה
המיקוד לכיתה ב’: עם ישראל גוף אחד – חסד ונתינה

1

אחדות ואהבה )4 שיעורים( א. 

תורה )3 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 24:   כולנו גוף אחד 

שיעור 25:   נתינה יוצרת אהבה

שיעור 26:   אנחנו נותנים

שיעור 27:   איך נותנים
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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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כיתה ב'



אני בחברה - כוחות ויכולות
ב"ה

טבלת נושאי השיעורים ומטרות 

מטרותהסוגה בחב"דהשיעור

שיעור 24

כולנו גוף אחד

חכמה – פותחים 

      - - - -

- התלמידים יבינו את מושג הערבות ההדדית בין בני ישראל כגוף אחד.
- התלמידים יחוו את השלכותיה של הערבות ההדדית. 

- התלמידים יתבוננו במצבים שונים מנקודת מבט של ערבות הדדית.

שיעור 25

נתינה יוצרת 
אהבה

- התלמידים יתוודעו, לכך שאהבה נגרמת על ידי נתינה.בינה – מתבוננים

- התלמידים יזהו את הרווחים שמקבל הנותן באמצעות  הנתינה.

- התלמידים יפנימו, כי קשר עמוק נוצר דווקא על ידי נתינה.

שיעור 26

אנחנו נותנים

- התלמידים יכירו באפשרויות הרבות, העומדות בפניהם להעניק לזולתם.בינה – מתבוננים 

- התלמידים יזהו את התחושה הטובה, שנגרמת על ידי הנתינה.

- התלמידים יתנסו בתחושה הטובה, שנגרמת על ידי הקשבה בלבד.

שיעור 27

איך נותנים?  

דעת – מתחברים 
ומיישמים 

- התלמידים יכירו בחשיבות הנתינה מתוך סבר פנים יפות.

- התלמידים יבינו את המושג מתן בסתר ואת מעלותיו.

- התלמידים יתנסו במתן בסבר פנים יפות.

יסוד הקיום של היחיד ושל העם – האחדות ואהבה –  עם ישראל גוף אחד – חסד ונתינה

התייחסות לתאריכים חסידיים ולמעגל השנה:   ב' אייר
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כיתה ב'



אני בחברה - כוחות ויכולות
ב"ה

שיעור מס' 25 

יסוד הקיום של היחיד ושל העם- אחדות ואהבה 

שיעור מס' 24 אחדות ואהבה – כל ישראל אחים    

נושא שיעור
כולנו גוף אחד

הנושא הקודם דן באמצעים ובמטרה של כל יהודי, השיעור האחרון עסק בגאולה מתוך התפיסה 
החסידית של יציאה ממיצרים אישיים המצויים בכל אחד. במסגרת הנושא הנוכחי נתמקד ביסודות 

קיומיים, שיתנו כיוון לתפקוד מיטבי במישור האישי ובמישור החברתי. תת הנושא הראשון יעסוק 
באחדות ובאהבה.   עם ישראל הוא גוף אחד. נשמות עם ישראל מחוברות זו לזו בקשר בל ינתק, לטוב 

ולרע. כשטוב לאחד, טוב גם לזולתו וכשהשני סובל, יתר העם סובל גם כן. לכן, כל יהודי עוזר ליהודי 
נוסף ובכך הוא עוזר גם לעצמו. וכן לא שייך להזיק לשני, שכן, בגרימת נזק לשני  גורם המזיק נזק 

גם לעצמו.  כל יהודי הוא איבר בגוף הכללי לכן כל יהודי שונה, יכולותיו שונות ותפקידו שונה. דווקא 
השונות היא המביאה את הגוף הכללי של עם ישראל לשלימות, ולכן יש לקבל את השני באהבה כחלק 

מכלל ישראל.

התלמידים יבינו את מושג הערבות ההדדית בין בני ישראל כגוף אחד. א. 
התלמידים יחוו את השלכותיה של הערבות ההדדית.  ב. 

התלמידים יתבוננו במצבים שונים מנקודת מבט של ערבות הדדית. ג. 

פתיחה                ערבים-התנסות בערבות                     

פעילות 1               כולנו גוף אחד                  

פעילות 2               מסתכלים במבט חדש                          

סיום                           בנין שכזה                               

1.  סיפורים קצרים )נספח 2( 

) 2.  ציורי היד והבניין ללוח )נספח 3 

) 3.   אותיות )נספח 1 

) 4.  ציור היד והבניין לתלמידים )נספח 3 

חב"ד בינה – מתבוננים

20 דקות, קבוצות ומליאה

10 דקות, יחידני

10 דקות, מליאה

5 דקות, יחידני

חב"ד חכמה – פותחים 
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כיתה ב'



אני בחברה - כוחות ויכולות
ב"ה

יסוד הקיום של היחיד ושל העם- אחדות ואהבה 

אחדות ואהבה – כל ישראל אחים    

מהלך שיעור
כולנו גוף אחד

פתיחה: ערבים-התנסות בערבות הדדית

המורה יחלק את הכיתה ל4 קבוצות, וייתן לכל תלמיד את כל הכרטיסים של 2-3 אותיות )נספח 1(. 
המורה יטיל על התלמידים להרכיב כמה שיותר מילים מהאותיות בתוך חמש דקות. ב2 קבוצות הניקוד שיקבלו הוא 
קבוצתי - על כל מילה שיצליחו להרכיב, תזכה הקבוצה כולה בנקודה. ב2 הקבוצות האחרות הניקוד הוא אישי-כל 

תלמיד יקבל נקודה על כל מילה שיצר, כשהמטרה היא להיות  הטוב ביותר בקבוצה.
בקבוצות א' ו-ב' יחברו הילדים מן הסתם את כל האותיות יחד, ויצליחו להרכיב מילים בקצב משביע רצון. בקבוצות 

ג' ו-ד' ינסו הילדים בתחילה להרכיב מילים לבד מן האותיות שבידם )ויצליחו מעט מאוד(, אחר כך ינסו להחליף 
ביניהם, זה תמורת זה וכו', מובן שקבוצות א'-ב' תצבורנה יותר נקודות.

המורה יסכם את התוצאות, וירגיע שזה בכלל לא תחרות, רק ניסוי, ואין צורך להעלב...

דיון:  מה קרה כאן? כשכל הקבוצה דאגה לכולם, ועזרה לכולם, כולם הרוויחו. כשכל אחד חשב רק על עצמו, כולם 
הפסידו. גם הוא עצמו. כל אחד בקבוצה היה חשוב: לזה היה מ' וק', לזה ז' וא'. אילו היינו מחליטים להוציא ילד 

מקבוצה א' או מקבוצה ב', כמה מילים היו מתבטלות? כשכולם נותנים לכולם ומקבלים מכולם, כולם מרוויחים יותר.

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 חכמה – פותחים 
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כיתה ב'



אני בחברה - כוחות ויכולות
ב"ה

יסוד הקיום של היחיד ושל העם- אחדות ואהבה 

אחדות ואהבה – כל ישראל אחים    

מהלך שיעור
כולנו גוף אחד

שיעור מס' 24  חב"ד חכמה – פותחים 

פעילות 2: מסתכלים במבט חדש

המורה יקריא לילדים סיפורים קצרים, העוסקים במקרים שונים )נספח 2(. 
לאחר כל סיפור יבחר המורה תלמיד שיתאר, כיצד יתמודד במקרה כזה, מתוך הסתכלות של ערבות הדדית.

דוגמא-
מקרה 1: כאשר הילד מגלה, שאחותו קשקשה על המחברת- הוא יכול לכעוס, לרצות להרביץ לה, וכדו'. אך כאשר 
הוא נזכר בערבות ההדדית של עם ישראל, הוא מזכיר לעצמו, שפגיעה באחותו הקטנה היא בעצם פגיעה בעצמו. 

הרי הוא כל כך אוהב אותה, הרבה יותר מאשר את המחברת! 

מקרה 2: סבא, קבעתי עם חברי ללמוד למבחן, האם תסכים שאקרא להם, ונלמד ביחד איתך? כך אקיים את 
מה שלמדנו בקשר לערבות שיש בינינו, כמו משפחה אחת...( ובקשר לשכנים, שנשרף להם הבית: למדנו שכולנו 

כמשפחה אחת, כגוף אחד, אני אארגן את חברי, ונלך לאסוף מהשכנים כלים , מכשירי כתיבה, בגדים, משחקים ועוד 
דברים בשביל המשפחה המסכנה.

ניתן ללמד את התלמידים את הסיסמא: נזכור היטב ולא נשכח, כל יהודי בשבילי הוא אח!

סיום: בנין שכזה

כל תלמיד יקבל את ציורי הבנין והיד )נספח 3(, יפתח לעצמו את החלונות, יקשט ויצבע להנאתו.
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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
נתינה יוצרת אהבה

בשיעור הקודם עסקנו במהות של עם ישראל כגוף אחד בו כל אחד הוא חלק מן הגוף הכללי של העם, 
ולכן כל נתינה לזולת היא נתינה לאדם עצמו, ופגיעה בזולת היא פגיעה באדם עצמו.

באופן טבעי בני האדם נוטים לתת למי שהם אוהבים. הם מפרשים את הנתינה כתולדה של אהבה. 
אך היהדות מבהירה כי אהבה אמיתית נולדת דווקא בעקבות נתינה. כאשר האדם נותן לחברו משל 
עצמו הוא מתחיל לחוש ניצנים של אהבה כלפי המקבל, וככל שהנתינה גדולה יותר וממושכת, כך 

מעמיק הקשר וגוברת האהבה. הדוגמה הבולטת לכך היא האהבה החזקה שבין אם לבנה, אך אהבה זו 
מתבטאת כלפי כל מי שמשקיעים בו,  אפילו כלפי...חפץ!

התלמידים יתוודעו, לכך שאהבה נגרמת על ידי נתינה. א. 
התלמידים יזהו את הרווחים שמקבל הנותן באמצעות  הנתינה. ב. 

התלמידים יפנימו, כי קשר עמוק נוצר דווקא על ידי נתינה. ג. 

פתיחה                הפתעה שכזו                        

פעילות 1               משקיעים                    

פעילות 2               עושים שינוי                 

סיום                נתינה נותנת לי המון                       

1. שלוש מילים )נספח 1(

) 2. סיפורים )נספח 2 

 ) 3. ציור מזוודה )נספח 3 

4. הפתעה, ממתק או צעצוע קטן.

5 דקות, מליאה

20 דקות, קבוצות ומליאה

10 דקות, מליאה

5 דקות, מליאה

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    

מהלך שיעור
נתינה יוצרת אהבה

\
פתיחה: הפתעה שכזו

המורה יניח על השולחן הפתעה. הוא יסתכל עליה מעט וישאל את הילדים: "האם זה דבר טוב? האם ילדים אוהבים 
את זה? נניח שאני בוחר עכשיו תלמיד, את מוטי לדוגמא, בוא, קח את ההפתעה הזו וחשוב למי היית רוצה לתת 

אותה".
התלמיד יגיד שם של אחד החברים, או שם של אחיו הקטן, )או אפילו של עצמו...( "למה?" שואל המורה, "למה 
דווקא לו?" הוא יכוון את הילד בשאלותיו לכך, שהבחירה נעשתה בגלל אהבה. "אתה אוהב את החבר הזה, הוא 

החבר  הטוב ביותר שלך, אתה אוהב את אחיך הקטן, או אפילו אתה אוהב את עצמך..."
המורה יוציא את שלוש המילים, )נספח 1( אהבה, נתינה, וגורמת. ומנסה לנסח כלל עם הילדים: "מה גרם למה? 

האהבה גרמה שניתן? הנתינה גרמה שנאהב?" מדביקים יחד על הלוח: אהבה גורמת נתינה.
הערה: אם נראה שהילדים אינם משתפים פעולה בדיון, כדאי לבדוק אם ישנה  בעיה בהבנה של המילה גורמת. ואז 

להגדיר לילדים את הפעולה 'גורמת' כ"עושה". 

פעילות 1: משקיעים

המורה יחלק את הכיתה לשלוש קבוצות. כל קבוצה תקבל סיפור אחד )מנספח 2(, ותבחר דרך להציג אותו בפני 
הכיתה. הסיפורים כולם עוסקים באהבה שנוצרת בלב, כלפי מי שאנו משקיעים בו ונותנים לו. 

פעילות חלופית: במקום להציג ניתן לתת לילדים לקרוא את הסיפורים בכוחות עצמם, והם יקראו בקבוצה ויכינו 
סמל או ציור מתאים לסיפור. בסוף הם יספרו לכתה ויציגו את הציור/ הסמל שהכינו.  

פעילות 2: עושים שינוי

לאחר שהתלמידים יקראו ויציגו את הסיפורים המורה יעורר דיון בכתה: 
"האם הסיפורים ששמענו מתאימים לכלל, שהחלטנו עליו בתחילת השיעור? בסיפור 1, האם הילד אהב את אחיו 

הקטן ולכן עזר לו? לא, בתחילה הוא לא אהב אותו. הוא נתן לו הרבה ואז הוא התחיל לאהוב. בסיפור 2, האם מיד 
חיבבה אלישבע את השכנה הקטנה? לא, רק אחרי שהשקיעה בה. בסיפור 3, האם מישהו בכלל אהב את לוח 

ספירת העומר השבור?"
"אולי אנחנו צריכים לנסות לכתוב את הכלל בצורה אחרת. המורה מוריד את המילים ונותן לאחד הילדים לנסות 

לשנות את הסדר." הילדים עוזרים, עד שמתקבל הכלל החדש: 'נתינה גורמת אהבה'. 

סיכום ביניים: "כשאנחנו נותנים למישהו, זה גורם לנו לאהוב אותו יותר!" )ניתן להוסיף דוגמה – אמא ותינוק(.

חב"ד בינה – מתבוננים

סיום: נתינה נותנת לי המון

המורה יפתח עם התלמידים שיחה אודות מעשיהם: "כל תלמיד יחליט למי הוא רוצה לתת, ואז יאהב אותו יותר".
כל ילד יקבל ציור של מזוודה עליה כתוב: 'נתינה נותנת לי המון.' במזוודה הוא כותב החלטה  מה יעשה, בשבוע 

הקרוב לאח או לחבר כלשהו,  שקשה לו איתם, וישתף אח"כ את המורה או את החברים , בלי לשון הרע, אם 
הצליח לאהוב יותר, וכן יכתוב בה מה הוא הרוויח. 
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נושא שיעור
אנחנו נותנים

בשיעורים הקודמים התבוננו התלמידים במעלת הנתינה. בשיעור זה נברר מה ניתן לתת ולמי, ומהי 
תרומת הנתינה לנותן. הנתינה מצטיירת לפעמים בעיני ילדים, וגם בעיני מבוגרים, כנתינה של גבורה: 

ויתור על פת לחם לעני, אירוח נזקקים ומסכנים ועוד.
האמת היא שאין צורך לחפש עניים ומסכנים על מנת להעניק להם. ביכולת האדם להעניק מעצמו 

חיוך, תשומת לב, או עצה טובה.. העולם סביב מלא באפשרויות לעשות חסד ללא הפסקה.
כאשר האדם מוציא את עצמו מן המעגל של "מה אני צריך" ועובר ל: "מה אני יכול לתת", הוא מתמלא 

תחושת סיפוק ושלווה. אנשים נהנים להיות בקרבתו, וגם הוא אוהב אותם, כיון שהעניק להם מעצמו.

התלמידים יכירו באפשרויות הרבות, העומדות בפניהם להעניק לזולתם. א. 
התלמידים יזהו את התחושה הטובה, שנגרמת על ידי הנתינה. ב. 

התלמידים יתנסו בתחושה הטובה, שנגרמת על ידי הקשבה בלבד. ג. 

פתיחה               מה אני צריך, מה אני נותן.                                       

פעילות 1              מה נותנים?                                 

פעילות 2              מתנסים בנתינה.                          

סיום               כרטיס ברכה.                            

1. סיפור על דויד )נספח 2( 

. ) 2. טבלת "אני צריך אני נותן" )נספח 1 

3. אביזרים בסל או בשקית אטומה: עיפרון, מחברת, פתק ברכה קטן, קובית שוקולד, תמונה של  

    חיוך, טלפון, משחק כלשהו )חבל, גומי(. 

4. פתקים קטנים )אפשר מעוטרים( צבעוניים לכתיבת ברכה.

10 דקות, מליאה

15 דקות, מליאה

15 דקות, קבוצות ומליאה

5 דקות, יחידני

חב"ד בינה – מתבוננים
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מהלך שיעור
אנחנו נותנים

\
פתיחה: מה אני צריך, מה אני נותן.

המורה יחלק לילדים את הטבלאות של "אני צריך אני נותן" )נספח 1(. לאחר מכן הוא יפתח בסיפור על אדמו"ר 
הזקן:

פעם הגיע חסיד אל אדמו"ר הזקן וסיפר לו על צרותיו, מה חסר לו ומה הוא צריך. המורה יפסיק ויפנה לתלמידים: 
"כל אחד צריך משהו, נכון? לכל אחד חסר משהו, אפילו משהו קטן. בואו נכתוב כל אחד בטבלה שלו, ב"מה אני 

צריך" את מה שאנחנו צריכים". לא לדאוג, זהו סוד. לא חייבים לגלות. כל אחד חושב לעצמו מה הוא צריך וכותב. 
המורה יברר: "האם יש מישהו שרוצה לשתף אותנו במה שהוא כתב"? הוא יקשיב לכמה תלמידים ויאמר: "שמענו 

כמה דברים שילדים צריכים, גם החסיד היה צריך כמה דברים וסיפר את זה לאדמו"ר הזקן." 
והסיפור ממשיך:

אדמו"ר הזקן הקשיב לכל מה שהחסיד סיפר לו ואחר כך ענה לו: עד עכשיו סיפרת מה אתה רוצה וצריך. חשבת 
פעם מה רוצים ממך? והחסיד התעלף. 

המורה ישאל:
"למה האדמו"ר הזקן התכוון? הוא התכוון שהחסיד לא צריך לחשוב רק על עצמו. אלא גם על אחרים. לא רק 

לחשוב מה הוא רוצה שיתנו לו, אלא לחשוב מה הוא יכול לתת לאחרים. בואו נכתוב יחד בטבלה: "מה אני נותן?" מן 
הסתם יתקשו הילדים לענות, הם לא רגילים לראות את הדברים שהם עושים כנתינה. לא נורא, אומר המורה, אם 

היה קצת קשה לחשוב על דברים שאפשר לתת זה בסדר, בהמשך השיעור כבר יהיו לנו הרבה רעיונות.

או עצה טובה.. העולם סביב מלא באפשרויות לעשות חסד ללא הפסקה.
כאשר האדם מוציא את עצמו מן המעגל של "מה אני צריך" ועובר ל: "מה אני יכול לתת", הוא מתמלא תחושת 

סיפוק ושלווה. אנשים נהנים להיות בקרבתו, וגם הוא אוהב אותם, כיון שהעניק להם מעצמו.

פעילות 1: מה נותנים?

המורה יספר את הסיפור על דויד )נספח 2(,
המורה ייתן לילדים דקה או שתיים לעכל את הסיפור. מהירי הקליטה שביניהם, כבר יתחילו מן הסתם לחייך... "מה 

רוצה דויד?" 
המורה יפתח דיון עם התלמידים.

נקודות לדיון:
‹ דוד רוצה לעשות חסדים. והוא מצליח? לא. 

‹ מה הוא ניסה ולמה זה לא הצליח? הוא ניסה לעשות דברים מאוד גדולים וזה לא היה מתאים לילד. 
‹ האם ילד קטן לא יכול לעשות חסדים? הוא יכול. מה למשל?" ניתן להביא דוגמאות מהסיפור: ללכת למכולת, 

  לחכות לאחיו, לוותר על המקום ליד סבא, 
‹ אילו  דברים נוספים יכול כל ילד לתת? לעזור בשיעורי בית, להלוות מחדד וכדו'.

חב"ד בינה – מתבוננים
105

כיתה ב'



אני בחברה - כוחות ויכולות
ב"ה

חב"ד דעת – מתחברים

יסוד הקיום של היחיד ושל העם- אחדות ואהבה 

שיעור מס' 26 אחדות ואהבה – כל ישראל אחים    

פעילות 2: מתנסים בנתינה

הכיתה תתחלק  לשתי קבוצות. המורה יניח את השקית האטומה על השולחן ויודיע: עכשיו נעשה תחרות חסדים. 
בשקית מצויים דברים פשוטים שישנם  להרבה ילדים. 

המורה יוציא חפץ, לדוגמא: קובית שוקולד, וכל קבוצה חושבת כמה חסדים אפשר לעשות עם זו. התלמידים יכתבו, 
ולאחר מכן נציג מכל קבוצה יקריא את הרעיונות. לאחר כמה חפצים )רצוי בשלב של תיקו בנקודות(, יפסיק המורה 

את המשחק וישאל: "עכשיו יש לכם רעיונות מה לרשום ב"מה אני נותן"?

סיכום ביניים:
מה שעשינו עכשיו זה להתאמן בלחשוב מה אני יכול לתת, במקום לחשוב כל הזמן מה יתנו לי. כשאני זה שנותן ולא 

מקבל, איזו הרגשה יש לי? המורה מכוון לתשובה - הרגשה טובה. מישהו צריך אותי.  
אם אני יכול לתת כל כך הרבה סימן שיש לי המון דברים! ילדים רוצים להיות חברים שלי. המורה מזכיר את השיעור 

הקודם: נתינה גורמת ל..אהבה. כאשר אני נותן למישהו אחר זה גורם לי לאהוב אותו. 

יותר אנשים אני אוהב, יותר אנשים אוהבים אותי, וזה עוד בלי לדבר על השכר שה' מבטיח על חסד, ועל כל הטוב 
שנקבל בגאולה  שתבוא בזכות כל החסדים האלה!

מהלך שיעור
אנחנו נותנים

חב"ד בינה – מתבוננים

סיום: כרטיס ברכה

המורה ייתן לכל ילד פתק צבעוני ויבקש מהתלמידים לנסות לעשות איתו חסד. ניתן לכוון אותם .
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נושא שיעור
איך נותנים?

בשיעורים הקודמים  הבהרנו מהי נתינה מהן הסיבות לנתינה ומהן תוצאותיה. הפעם יעסוק השיעור 
באופן הנתינה. יש לתת בסבר פנים יפות, בצורה נעימה המקלה על המקבל ונותנת לו תחושה טובה.

חז"ל דיברו בשבח הנתינה במאור פנים ובשמחה, עד כדי כך ש"גדול המצהיבו פנים יותר מן המשקהו 
חלב."   החשיבות של סבר פנים יפות גדולה אפילו מן הצדקה עצמה.

מעלה נוספת בצדקה היא הנתינה בסתר, כך שהמקבל אינו יודע ממי קיבל ואינו מתבייש, ויותר מזה, 
כאשר אפילו הנותן אינו יודע למי הוא נתן.

א. התלמידים יכירו בחשיבות הנתינה מתוך סבר פנים יפות.

ב. התלמידים יבינו את המושג מתן בסתר ואת מעלותיו.

ג. התלמידים יתנסו במתן בסבר פנים יפות.

פתיחה                שמעון מספר                

פעילות 1:               כך עושים את זה!               

:                מנסים לבד.                   פעילות 2

סיום:               נתינה בחיוך                          

1. סיפורו של שמעון )נספח 1(

2. משפטים עם אותיות בהגדלה )נספח 2(

) 3. סמלי סמיילי  )נספח 3 

4. מקלות ארטיק, כפול ממספר הילדים, על חצי מהם מודבקת מדבקה ירוקה 

   ועל החצי השני אדומה. )לחילופין ניתן להכין דפי ממו בשני צבעים(.

5. מטבעות שוקולד, או כסף משחק, כעשר יחידות.

15 דקות, מליאה

15 דקות, מליאה

10 דקות, מליאה

5 דקות, מליאה
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מהלך שיעור
איך נותנים?

פתיחה: שמעון מספר 

המורה יספר לילדים את סיפורו של שמעון )נספח 1(.
בסיום הסיפור המורה ישאל את הילדים: "מה אתם אומרים באמת? למה חיים לא רוצה להיות חבר של שמעון? 
הרי שמעון נתן לו ארוחה  טעימה באמת?!" המורה ישמע את הילדים, והם יסיקו שני דברים: הוא לא נתן בסבר 

פנים יפות, הוא זרק את השקית ואמר "מה אכפת לי... " וגם הוא בייש את חיים, שאמר לו לפני כולם, שהוא עני ואין 
לו מה לאכול בבית.

סיכום ביניים
עד עכשיו למדנו, מה ילדים יכולים לתת, עכשיו נלמד, איך הם צריכים לתת: שני כללים: 

בחיוך ובנעימות, ובלי לבייש.

אחת הדרכים הכי יפות לתת היא בסתר, שהילד שנתנו לו אפילו אינו יודע מי נתן לו והוא אינו מתבייש.

פעילות 1: כך עושים את זה! 

המורה יחלק לכל ילד שני מקלות ארטיק, אחד שמודבקת עליו מדבקה אדומה ואחד עם מדבקה ירוקה )או לחילופין 
2 דפי ממו בשני צבעים(. במהלך הפעילות  המורה יקריא משפטים. )נספח 2( כאשר המשפט מתאים לצורת הנתינה 

הנכונה, התלמידים ירימו את המקל הירוק והמורה יתלה אותו בטור בצד הימני של הלוח,  וכאשר המשפט איננו 
מתאים לצורת הנתינה הנכונה, התלמידים ירימו את המקל האדום והוא ייתלה בטור בצד השמאלי.  

הערה:
אם מתעוררים ויכוחים בין הילדים לגבי משפט מסוים אם הוא מתאים או לא מתאים, יש לשמוע את הדעות השונות 

ולכוון באמצעות הכלל: המשפט צריך להיות נעים, מסביר פנים, לא פוגע, רצוי שיהיה מתן בסתר, וחשוב לגרום 
להרגשה נעימה של המקבל. 

לאחר שכל המשפטים  נתלו על הלוח, יפנה המורה את תשומת ליבם של הילדים לאותיות המצורפות למשפטים. 
התלמידים ירכיבו מן האותיות מושג הקשור לשיעור. המושג שהתקבל הוא – מתן בסתר, סבר פנים יפות. התלמידים 

יסבירו כיצד מושג זה קשור לשיעור - כשנותנים לשני יש לתת בסתר, או בסבר פנים יפות.

הערה: 
בכיתות בהן המורה יודע, שיקשה מאוד על הילדים להרכיב את המושגים, רצוי שיסדר מראש את הכרטיסים כך 

שיודבקו לפי הסדר על הלוח, והוא יצטרך רק להפנות את תשומת ליבם של תלמידיו למה שהתקבל.
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חב"ד דעת – מתחברים

יסוד הקיום של היחיד ושל העם- אחדות ואהבה 

שיעור מס' 27 אחדות ואהבה – כל ישראל אחים    

פעילות 2: מנסים לבד

המורה יניח על השולחן את ה"כסף". הוא יספר: יש לי כאן כסף לתת לעני, מי רוצה להראות לי, איך נותנים כסף לעני 
בצורה שתהיה נעימה לו? כשילד מתנדב, הוא יקבל מטבע, והמורה יצביע על כיסא ריק ויזכיר: 

שים לב! או שאתה נותן לו בסתר, באופן שהוא אינו יודע ממי הוא קיבל, או שתתן לו בצורה נעימה. אם רואים 
שהילדים אינם מצליחים להתחבר למשימה, אפשר לתת להם רעיונות: אולי תלך לידו ותעשה כאילו זה נפל לך, והוא 

ירים? אולי תתן בחיוך ותבטיח לו שזה בסדר, ואתה לא צריך את זה עכשיו.

אם המורה יראה שהתלמידים כשירים להמשך הניסוי, הוא יציע לעלות ברמת הקושי: "עכשיו בואו נראה מי רוצה 
להציג לנו, איך מציעים לחבר, שקשה לו בלימודים, ללמוד איתו למבחן מבלי שייעלב?

סיום: נתינה בחיוך

כל ילד יקבל סמיילי עם חיוך )נספח 3( התלמידים ביחד עם המורה יחברו סיסמא, שתזכיר להם איך נותנים במאור 
פנים, בעדינות ובהתחשבות.

המורה יתכנן לדוגמא את הסיסמא הבאה: 
איך נותנים?

עם חיוך על הפנים!

מהלך שיעור
איך נותנים?
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נושא 5: יסוד הקיום של היחיד ושל העם

מאז ערש הולדתו של העם היהודי, התורה מלווה אותנו. גם בזמנים קשים 
לאורך ההיסטוריה, כאשר הגויים גזרו גזירות, ואסרו ללמוד תורה ולקיים 

מצוות – יהודים המשיכו בכך בסתר ובמסירות נפש. זאת מתוך הכרה, כי 
התורה היא מקור החיים שלנו, ובלעדיה אין ערך לחיינו. 

התורה היא מדריך לחיים. בורא העולם יוצר החיים נתן מדריך, המנחה את 
האדם לחיות חיים מיטביים. התורה חיונית לכל התחומים ומהווה מדריך מלווה 

בכל מעגלי החיים. הדבר דומה לחוברת הפעלה, שדרכה היצרן מנחה את 
המשתמש לתפעול נכון של מוצר. יש להיצמד להוראות היצרן בצורה מדויקת 
וכל סטייה עלולה לפגום במוצר , ואף להוציאו  מכלל שימוש. כשיהודים חיים 

בדרכה של התורה, התורה מביאה להם תועלת גשמית ורוחנית. 

יסוד הקיום של היחיד ושל העם / התורה
המיקוד לכיתה ב’: התורה היא חיינו 

1

אחדות ואהבה )4 שיעורים( א. 

תורה )3 שיעורים( ב. 

   פריסה לכיתות א’-ו’

   טבלת נושאי השיעורים ומטרות

   מערכים:

שיעור 28:   התורה היא חיינו     

שיעור 29:   התורה מדריך לחיים

שיעור 30:   חיים עם התורה
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מיקוד 
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תי
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ה

ת 
אני אוהב א

תורה
ה

תורה היא חיינו
ה

תורה
יגיעה ב

ת( 
תורה )עפ"י פ. אבו

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 לנתינה(

הק
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 28

התורה היא חיינו

- התלמידים יכירו בתורה כמקור החיים של העם היהודי.חכמה – פותחים 

- התלמידים ייחשפו להקפדה על שמירת מצוות מתוך סכנה לאורך הדורות.

- התלמידים יתבוננו ויפנימו, כיצד התורה מהווה חלק מסדר היום שלהם.

שיעור 29

התורה מדריך 
לחיים

- התלמידים ישוו בין התורה לבין חוברת הפעלה .בינה – מתבוננים

- התלמידים יכירו, שיש קשר הדוק בין בריאות פיזית לבין קיום מצוות התורה. 

- התלמידים יכירו בכך, שהתורה מדריכה את היהודי, כיצד להתנהג במשך כל היום ובכל  

   האירועים בחיים.

- התלמידים ייחשפו לדוגמאות המראות, כיצד היצמדות להוראות התורה תורמת לקיום הפיזי 

   של היהודי.

שיעור 30

חיים עם התורה

- התלמידים יכירו בהבדלים בין הליכה בדרך התורה לבין הליכה בדרך אחרת.בינה – מתבוננים

- התלמידים יתבוננו בתועלת, שיש להולכים בדרך התורה. 

- התלמידים יפנימו שהתורה היא חלק מחייהם, ומשפיעה עליהם.

טבלת נושאי השיעורים ומטרות 

יסוד הקיום של היחיד ושל העם – התורה היא חיינו

התייחסות למעגל השנה ותאריכים חסידיים:   לשלב משניות מפרקי אבות
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שיעור מס' 27  חב"ד חכמה – פותחים 

יסוד הקיום של היחיד ושל העם - התורה 

שיעור מס' 28 לימוד תורה – התורה היא חיינו  

נושא שיעור
התורה היא חיינו

מאז ערש הולדתו של העם היהודי, התורה מלווה אותנו. גם בזמנים קשים, כאשר הגויים גזרו גזירות, 

ואסרו ללמוד תורה ולקיים מצוות – יהודים המשיכו בכך בסתר, תוך סיכון רב. זאת, מתוך הכרה, כי 

התורה היא מקור החיים שלנו, ובלעדיה אין ערך לחיינו. במהלך השיעור הילדים ייחשפו לשמירת 

המצוות לאורך ההיסטוריה, ויחשבו כיצד לנהוג בחיי היום יום על פי התורה.

א.  התלמידים יכירו בתורה כמקור החיים של העם היהודי.

ב.  התלמידים ייחשפו להקפדה על שמירת מצוות מתוך סכנה לאורך הדורות.

ג.  התלמידים יתבוננו ויפנימו, כיצד התורה מהווה חלק מסדר היום שלהם. 

פתיחה       סיפור הדגים בהמחשה                  

פעילות 1:      שמירת התורה והמצוות גם בזמנים קשים לאורך ההיסטוריה                           

פעילות 2:      לימוד תורה של ילדים                           

סיום:       דגים מדברים                        

1. סיפור השועל והדגים )נספח 1(

2. סיפורים על שמירת מצוות לאורך ההיסטוריה )נספח 3(

3. לימוד תורה של ילדים )נספח 5(

 ) 4. כפפה ליד בצורת דג )נספח 2 

) 5. דף עבודה )נספח 4 

) 6. דגים ובועות דיבור )נספח 6 

15 דקות, מליאה

20 דקות, יחידני ומליאה

5 דקות, מליאה

5 דקות, יחידני
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שיעור מס' 27  חב"ד חכמה – פותחים 

יסוד הקיום של היחיד ושל העם - התורה 

לימוד תורה – התורה היא חיינו  

פתיחה: סיפור הדגים בהמחשה

הילדים בשיתוף עם המורה יצגו את משל השועל והדגים. כל ילד ייצור כפפה ליד בצורה של דג )נספח 2(, 
המורה ישחק את תפקיד השועל.

פעילות 1:  שמירת התורה והמצוות גם בזמנים קשים לאורך ההיסטוריה

המורה יספר איך שמרו על התורה והמצוות גם במצבים קשים מתוך סיכון.
הילדים יקבלו דף )נספח 4( עם תמונות של מצוות שונות )תווית הכשר, נר שבת וכו'(. לאחר האזנה לסיפור, 

הילדים יזהו, מהו האיור המתאים, ויכתבו את המצווה.

סיפורים שונים על שמירת מצוות, נספח 3. אחרי כל סיפור נשאל את הילדים: "מדוע היהודים הסתכנו כדי לקיים 
מצווה .....? הרי אם היו תופסים אותם היו מענישים אותם, ואולי אפילו הורגים אותם?" וכך לחדד את המסר: יהודים 

בלי תורה הם כמו דגים בלי מים.

פעילות 2: לימוד תורה של ילדים 

המורה תספר על לימוד תורה של ילדים תחת השלטון הקומוניסטי )נספח 5(. המורה יבחר כמה ילדים להציג 
בפנטומימה.

סיום: דגים מדברים 

לאחר הסיפור, כל ילד יקבל דף ובו ציורי דגים עם בועות )נספח 6(. ובכל בועה הילדים יוסיפו אימרות, שהדגים 
אומרים בקשר לתורה ולמצוותיה. )אפשר לקשר לסיפורים הקודמים שהמורה סיפרה(.

מהלך שיעור
התורה היא חיינו

שיעור מס' 28 
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שיעור מס' 27  חב"ד חכמה – פותחים 

יסוד הקיום של היחיד ושל העם - התורה 

שיעור מס' 29 חב"ד בינה –מתבונניםלימוד תורה – התורה היא חיינו  

נושא שיעור
התורה מדריך לחיים

בשיעור הקודם הובהר, כי לא ניתן לחיות ללא תורה, הדבר הומחש באמצעות משל הדגים והשועל. 
בשיעור זה נתבונן ונבחן את המשמעות של חיוניות התורה לחיים. התורה היא מדריך לחיים. בורא 

העולם יוצר החיים נתן מדריך,  המנחה את האדם לחיות חיים מיטביים. התורה חיונית לכל התחומים 
ומהווה מדריך מלווה בכל מעגלי החיים. הדבר דומה לחוברת הפעלה, שדרכה היצרן מנחה את 

המשתמש לתפעול נכון של מוצר. יש להיצמד להוראות היצרן בצורה מדויקת וכל סטייה עלולה לפגום, 
ואף להוציא את המוצר מכלל שימוש. כשיהודים חיים בדרכה של התורה, התורה מביאה להם תועלת 

גשמית ורוחנית. שיעור זה יתמקד בתועלת הפיזית, והשיעור הבא יביא את השפעת התורה מבחינה 
אישית ומבחינה חברתית בכל המעגלים.

א. התלמידים ישוו בין התורה לבין חוברת הפעלה .
ב. התלמידים יכירו, שיש קשר הדוק בין בריאות פיזית לבין קיום מצוות התורה. 

ג. התלמידים יכירו בכך, שהתורה מדריכה את היהודי, כיצד להתנהג במשך כל היום ובכל 
   האירועים בחיים.

ד. התלמידים ייחשפו לדוגמאות המראות כיצד היצמדות להוראות התורה תורמת לקיום הפיזי 
   של היהודי.

פתיחה                   הוראות הפעלה- התנסות ודיון                    

פעילות 1:                  התורה בסדר יומי - הכנת שעון                             

פעילות 2:                  התורה שומרת ומצילה- סיפורים והמחשות            

סיום:                   מכינים מדריך הפעלה                     

1. שני סיפורים ומסקנה )נספח  2(

) 2. תמונות של חפצים ודמויות )נספח 3 

) 3. שעונים ותמונות )נספח 1 

) 4. מדריך הפעלה )נספח 4 

10 דקות, מליאה

10 דקות, יחידני ומליאה

15 דקות, מליאה

10 דקות, יחידני
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אני בחברה - כוחות ויכולות
ב"ה

שיעור מס' 27  חב"ד חכמה – פותחים 

יסוד הקיום של היחיד ושל העם - התורה 

לימוד תורה – התורה היא חיינו  

פתיחה: הוראות הפעלה- התנסות ודיון

המורה יספר לתלמידים, שקנו למשפחת לוי מכשיר משוכלל-ג'יפ על שלט, משפחת לוי ציפו לו מאוד..." חשוב 
שהמורה יתאר בצורה נלהבת את המכונית המשוכללת, ועד כמה הילדים חיכו לה, עד שהדוד מאמריקה שלח 

להם אותה בחבילה.

המורה יקרא ל4 מילדי הכתה, שייצגו את מה שארע בבית המשפחה. 2 ילדים גדולים ושניים קטנים. הוא יפנה 
לכתה ויאמר: "אתם ילדי המשפחה, קיבלתם את המכונית, השלט וחוברת ההוראות. הציגו לכתה את ההתרחשות 

לפי התנהגות הילדים הגדולים ולפי התנהגות הילדים הקטנים והציגו גם את התוצאה בכל מקרה". התלמידים 
הנבחרים ימחישו בפני הכתה "מיני הצגה" המורה יסייע להם לנסות להיכנס ל"ראש" של הילדים הגדולים או 

הקטנים. -הגדולים מעדיפים לקרוא ולברר מהן ההוראות, ולכן מצליחים לשחק עם הג'יפ, ואילו הקטנים מנסים 
לשחק וללחוץ בכל הכפתורים והתוצאה- המכשיר התקלקל.

בסיום ההתנסות יסיקו התלמידים מה הייתה הבעיה : כאשר פועלים לפי הוראות היצרן, המכשיר עובד בצורה 
הטובה ביותר ולטווח הארוך ביותר, כמו שקרה בזמן המשחק של ילדיה הגדולים של משפחת לוי. אך כאשר לא 
יודעים מהן הוראות היצרן ופועלים לפי שיקולי דעת אישיים המכשיר מתקלקל, כמו שקרה במשפחת לוי כאשר 

הקטנים השתמשו במשחק.

לסיום, ישוו התלמידים את הדוגמא לתורה: ישנם שני סוגי אנשים, אנשים שמתנהגים על פי הוראות התורה - 
זוכים לחיות חיים בריאים, מאושרים ונכונים, ואילו האנשים שאינם מתנהגים על פי התורה, אלה מתנהגים על פי 

שיקולי דעת אישיים, הם גורמים לעצמם נזקים ברבדים ובמעגלים שונים בחייהם.

פעילות 1: התורה בסדר יומי - הכנת שעון

התלמידים יכינו שעון של סדר יום על פי התורה. הם ידביקו תמונות של פעולות על השעון )נספח 1(. 

לסיכום, המורה עובר עם התלמידים על פרטי היום ומוסיף להם, שישנם זמנים מיוחדים בהם יש לנו פעולות/
הוראות מיוחדת:

1.חגים: בפסח- אכילת מצה, שתיית 4 כוסות, סיפור ההגדה וספירת העומר. בשבועות- שמיעת עשרת הדברות, 
בראש השנה- שמיעת תקיעות. ביום כיפורים- צום. בסוכות- ישיבה בסוכה, שמחה, 4 המינים.

2. שמחות: תינוק נולד: ברית. יום הולדת -13 בר מצווה. שבת- הדלקת נרות, סעודות, קידוש, הבדלה.  

כדאי לכתוב על הלוח את הזמנים המיוחדים ויחד עם התלמידים להגיע לפעולות המיוחדות הנוספות, המתקיימות 
בימים אלה.

מהלך שיעור
התורה מדריך לחיים

שיעור מס' 29 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 

לימוד תורה – התורה היא חיינו  

 פעילות 2: התורה שומרת ומצילה- סיפורים והמחשות

המורה: "התורה מלווה אותנו כל היום, ועכשיו נראה, כיצד היא  מסייעת לנו בתחום הגשמי: מצילה אותנו נותנת לנו  
בריאות, ובשיעור הבא נראה איך היא עוזרת לנו בתחומים אחרים". 

המורה יספר שני סיפורים )נספח 2( לכל תלמיד יש תמונה של חפץ או של דמות )נספח 3(, התלמידים צריכים 
להתרכז בסיפורים, ולהבחין  בזמן שהתמונה שלהם קשורה למהלך הסיפור ואז עליהם להרים את התמונה. ניתן 

לתת לכמה ילדים אותו ציור והם ירימו אותו ביחד.

לאחר כל סיפור יסיקו את המסקנה כיצד דרך התורה מסייעת לנו ומוליכה אותנו בדרך הטובה ביותר והנכונה 
)מצורף לנספח 2(.

 סיום: מכינים מדריך הפעלה

כל תלמיד יקבל חוברת ריקה )נספח 4(והוא יעצב לו ספר הפעלה קטן,  המבטא את משמעותה של התורה 
כמדריך לחייו; ניתן לצייר בתוך הספר ציורים או משפטים הקשורים לחשיבות התורה בחייו. 

ניתן להזכר בסיפורים ובמסקנותיהם. 

שיעור מס' 29 חב"ד בינה –מתבוננים

מהלך שיעור
התורה מדריך לחיים
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אני בחברה - כוחות ויכולות
ב"ה

חב"ד חכמה – פותחים 

יסוד הקיום של היחיד ושל העם - התורה 

שיעור מס' 30 שיעור מס' 30 לימוד תורה – התורה היא חיינו  

נושא שיעור
חיים עם התורה

במסגרת נושא זה דנו במשמעות של התורה כתורת חיים. בשיעור הקודם התבוננו
התלמידים בהשפעתה של התורה בתחום הפיזי, ובשיעור זה נעסוק בהשפעתה של

התורה על חיינו בתחום החברתי ובתחום האישי.

התלמידים יתבוננו בחיוניות של מעורבות התורה בכל תחומי החיים, ויבינו כי
חיים בדרך התורה הם השילוב המיטבי וההרמוני בין הגוף לבין הנפש , זאת כיוון

שמתנהגים לפי "הוראות היצרן"  – בורא העולם.

א.  התלמידים יכירו בהבדלים בין הליכה בדרך התורה לבין הליכה בדרך אחרת.
ב.  התלמידים יתבוננו בתועלת, שיש להולכים בדרך התורה. 

ג.  התלמידים יפנימו שהתורה היא חלק מחייהם, ומשפיעה עליהם.

פתיחה                   הסיפור של חני                     

פעילות מרכזית:      פועלים לפי מדריך ההפעלה                

סיום:                   התורה נותנת לי       
 

1. מעשים של חני )נספח 2( 
 ) 2. סיפור על חני )נספח 1 

 ) 3. התורה בחיי )נספח 6 
4. המשחק: 

) א. לוח המשחק )נספח 3 
ב. אירועים )נספח 4( 

ג. 2 מהלכי משחק )שחקנים(.
ד. קוביית משחק אחת.

ה. מעשים מתאימים ומנוגדים )נספח 5( 

חב"ד דעת – מתחברים 

5 דקות, מליאה

30 דקות, מליאה

10 דקות, יחידני
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אני בחברה - כוחות ויכולות
ב"ה

שיעור מס' 27  חב"ד חכמה – פותחים 

יסוד הקיום של היחיד ושל העם - התורה 

לימוד תורה – התורה היא חיינו  

פתיחה: הסיפור של חני

המורה יזכיר לתלמידים את אשר נלמד בשיעור הקודם – השפעתה של  התורה בתחום הפיזי )הגנה על החיים 
ושמירה על הבריאות(, ויבהיר, שבשיעור זה יתבוננו בהשפעתה של התורה  בתחומים שונים בחיים. הוא יזכיר 

לתלמידים את הדימוי של התורה לספר הפעלה, כפי שנלמד בשיעור הקודם )המכונית עם השלט(, 
ויביא דוגמא נוספת של מגהץ למשל:-בדקו את מתח החשמל...-רוקנו את מיכל המים...- אין להשאיר את 

המכשיר...- אין להשתמש בכבל חשמל... וכו'. 
מה גילינו? דברים שמותר, וצריך לעשות, ודברים שאסור לעשות. כך העולם שלנו, כדי שיפעל כשורה, יש דברים 

שצריך לעשות: מצוות עשה,  ודברים שאסור לעשות מצוות לא תעשה.

התלמידים יקבלו דפי סיפור )נספח 1(, והמורה יספר על חני, ששוכחת לפעמים את ההוראות של "ספר 
ההפעלה"- התורה. תוך כדי קריאה, התלמידים יאתרו את המעשים של חני. המורה יכתוב את המעשים של חני 

)נספח 2( בשני צבעים על הלוח: בצבע אחד – את המעשים המתאימים לדרך התורה-ל"מדריך ההפעלה", ובצבע 
שני - את המעשים, שבהם ניכר שחני שכחה להתנהג על פי המדריך.

בסוף הסיפור המורה יפנה את תשומת לב התלמידים ללוח, ויעזור להם למצוא את ההבדל בין ההתנהגויות 
השונות. 

התלמידים יציעו בהכוונת המורה נושא לכל קבוצה של מעשים: בצד ימין 'התנהגות לפי מדריך ההפעלה- התורה' 
ובצד שמאל 'התנהגות בזמן ששוכחים את הוראות מדריך ההפעלה'.

פעילות מרכזית: פועלים לפי מדריך ההפעלה

המורה יצמיד ללוח את לוח המשחק )נספח 3( )ניתן להקרין על מסך(, ויחלק את הכיתה לשתי קבוצות. 
כאשר החייל עוצר על משימה, המורה יקריא אירוע )נספח 4(: 

מהלך המשחק- 
א'- על הקבוצה לבחון האם באירוע, פעלו לפי מדריך ההפעלה )-בדרך התורה( או לא. לאחר התשובה המורה 

יצמיד ללוח את המקרה לפי סיווגו וצבעו בצד המתאים )נספח 5(. 
ב'- כאשר הפעולה לא התאימה לדרך התורה התלמידים צריכים לחשוב מהי הדרך הנכונה. 

ג'- חשוב לאחר כל מקרה לשוחח עם התלמידים על התועלת, שיש בהנהגה נכונה במקרה זה, כיצד רואים 
ממקרה זה שדרך התורה  הינה הדרך הטובה ביותר.

אם הקבוצה אינה יודעת, השאלה עוברת לקבוצה השנייה, והקבוצה הראשונה חוזרת למקומה הקודם על לוח 
המשחק.

סיום: התורה נותנת לי

כל תלמיד יקבל דף ועליו ציור של ספר תורה, שבתוכו כתוב: "התורה נותנת לי..." )נספח 6( ויפרט מה לדעתו 
התורה נותנת לו בחייו, ובמה הוא יכול להוסיף בהליכה בדרכה של תורה.

המורה יעודד את התלמידים להציע דוגמאות מחייהם.

מהלך שיעור
חיים עם התורה

שיעור מס' 30 שיעור מס' 30  חב"ד דעת – מתחברים
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אני בחברה - כוחות ויכולות
ב"ה

נושא 6: ממשיכים בשליחות מחוץ למסגרת

נושא זה חותם את שנת הלימודים ומהווה הכנה לחופשה. חופשת הקיץ 
מעמידה את התלמיד באתגר של ניצול זמן פנוי, יותר מאשר בתקופת 

הלימודים. בשיעורים אלו נדגיש  את יוקר הזמן ואת הבחירה של כל אחד 
לנצלו באופן הראוי. 

ישנן אפשרויות, וישנם גם רעיונות ורצונות רבים העומדים בפני התלמידים 
בחופשה. במהלך היחידה התלמידים יקבלו כלים לבחירה ולאיזון של סדרי 

העדיפויות.

ממשיכים בשליחות מחוץ למסגרת / מנצלים את החופשה
המיקוד לכיתה ב’: החופשה - זו ההזדמנות שלי 

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:   מנצלים את האוצר        

שיעור 32:   ניהול הזמן באופן מתאים ובטוח
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אני בחברה - כוחות ויכולות
ב"ה
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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

מנצלים את 
האוצר  

- התלמידים יבחנו את ההבדל בין יום לימודים לבין יום של חופשה.חכמה – פותחים 

- התלמידים יסיקו, שהעיקר הוא מה רוצים לבצע עם הזמן שמתפנה.

- התלמידים יעמדו על יוקר הזמן בזיקה לחופשה.

שיעור 32

ניהול הזמן באופן 
מתאים ובטוח

דעת – מתחברים 
ומיישמים

- התלמידים יציפו את תחומי העניין, שהיו רוצים לעשות בחופשה.

- התלמידים יישמו את האסטרטגיות, שנלמדו במהלך השנה להתמודדות בדילמות העולות 

   בנושא ניצול החופשה.  

- התלמידים ירכשו כלים לקבלת החלטות ולניצול זמן בחופשה.

טבלת נושאי השיעורים ומטרות 

ממשיכים בשליחות מחוץ למסגרת / הערכות לחופשת הקיץ - מה מתאים 
לי?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–החופשה-זו ההזדמנות שלי 

נושא שיעור
מנצלים את האוצר

חופשת הקיץ מעמידה את התלמיד באתגר של ניצול זמן פנוי, יותר מאשר בתקופת 
הלימודים. במסגרת השיעור נדגיש  את יוקר הזמן ואת הבחירה של כל אחד  לנצלו באופן 

הראוי.

במהלך השיעור נציף את האפשרויות הגלומות בפרק  זמן זה  לפעילות נרחבת בתחומים 
שונים גשמיים.

א.  התלמידים יבחנו את ההבדל בין יום לימודים לבין יום של חופשה.

ב.  התלמידים יסיקו, שהעיקר היא מה רוצים לבצע עם הזמן שמתפנה.

ג.  התלמידים יעמדו על יוקר הזמן בזיקה לחופשה. 

פתיחה:               יום בחופשה מול יום לימודים, מי 'שווה' יותר?                                   

פעילות 1:           משל-ניצול הזמן וחשיבותו, דיון                    

פעילות 2:           איך ננצל את הזמן?                                      

סיום:                  תיבת הזמן שלי בחופש                            

1. המחברת והארטיק )נספח 1( + מקל של ארטיק. 

2. עלילה בחרוזים )נספח 1(

3. המשל והתמונות הקשורות אליו )נספח 2(

) 4. קטעים להשלמה )נספח 3 

 ) 5. תיבת האוצר )נספח 4 

 

10 דקות, מליאה

15 דקות, מליאה

10 דקות, קבוצות

10 דקות, יחידני
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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–החופשה-זו ההזדמנות שלי 

מהלך שיעור
מנצלים את האוצר

פתיחה: יום בחופשה מול יום לימודים, מי 'שווה' יותר?

המורה יציג לפני הכיתה קטע קטן של יום לימודים בהשוואה  ליום בחופשה )נספח 1(, מומלץ באמצעות תאטרון 
בובות. ניתן לבצע זאת בסיוע תלמידים או על ידי המורה. בסיום ההצגה יסכם המורה, שימי החופשה וגם ימי 

הלימודים חשובים מאוד. כיוון שאפשר לנצלם לדברים טובים והדבר תלוי בכל אחד ואחד..

פעילות 1: משל-ניצול הזמן וחשיבותו, דיון

המורה יזמין מספר תלמידים לקדמת הכיתה. הם יעמדו בשורה, כל תלמיד יקבל תמונה אחת )מנספח 2(. המורה 
יקריא סיפור קצר העוסק בחוסר ניצול של מתנה יקרה )נספח 2(, ותלמיד שבידו תמונה רלוונטית, ירים אותה.

לסיום יתנהל שיח קצר: "איזו מתנה יקרה ה' נותן לנו כל הזמן? את הזמן. מי יכול לבחור אם לעשות בו משהו או לא? 
רק אנחנו. מה האיכר בסיפור עשה? מדוע? למי בסיפור אנו דומים כשאיננו מנצלים את הזמן?"

לסיכום: "הלימודים וגם החופשה חשובים אם מנצלים את הזמן שלהם כראוי." המורה יעורר דיון בנושא ניצול הזמן 
בחופשה: מומלץ לכתוב את התשובות על הלוח.

נקודות לדיון:
‹  כיצד מנצלים את הלימודים?" )תשובות צפויות: לומדים, משיגים ציונים טובים, מגיעים בזמן לבית ספר( 

‹  כיצד מנצלים את הימים בחופשה? 
‹  מדוע ואיך אפשר לנצל את החופשה באופן מיוחד?" )כי אין לימודים, אז אפשר 

  לנצל את החופשה לדברים שאוהבים, לאגור כוח ללימודים, לקרוא ספרים, לצייר, לבשל, ללכת לקייטנה, להתפלל 
  יותר, לסייע בבית.(
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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–החופשה-זו ההזדמנות שלי 

פעילות 2: איך ננצל את הזמן?

כל קבוצה תקבל קטע עם משפטי השלמה בנושא של ניצול הזמן בחופשה )נספח 3(.
בסיום כל קבוצה תשתף את כלל הכיתה במשימתה.

סיום: תיבת הזמן שלי בחופש

כל תלמיד יקבל 'תיבת אוצר'  )נספח 4( אותה יגזור ויעטר, ויכתוב בה, כיצד הוא רוצה לנצל את החופשה. 

דוגמאות:
-ללמוד איך שוטפים כלים.

- ללמוד לשטוף רצפה.
- ללמוד, איך מקפלים יפה כביסה.

- לבקר יותר את סבא וסבתא.
-להתקשר לחברים, או לדודים.

-לעזור בשמירה על האח הקטן.
-לעזור לשכנים לשמור על ילדם הקטן.

- לומר יותר פרקי תהילים.
- לקרוא סיפורי צדיקים.

- לרשום את ילדי השכנים לספר תורה של ילדי ישראל.
-לחלק נרות שבת ביום שישי לבנות בשכונה.

- לאסוף ילדים, ולומר איתם פסוקים. 

מהלך שיעור
מנצלים את האוצר
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אני בחברה - כוחות ויכולות
ממשיכים בשליחות מחוץ למסגרת- ב"ה

ניהול הזמן באופן מתאים ובטוח

ניהול הזמן באופן מתאים ובטוח–החופשה-זו ההזדמנות שלי 

נושא שיעור
ניהול הזמן באופן מתאים ובטוח 

 

חופשת הקיץ מעמידה את התלמיד בפני הצפה של רעיונות ורצונות. מחד גיסא, לחוש חופשה ומנוחה, 
ומאידך גיסא, להישאר קשור לסדר עדיפויות הנכון. בשיעור זה ניתן לתלמיד כלים לבחירה ולאיזון של 

סדרי העדיפויות. 

א.  התלמידים יציפו את תחומי העניין, שהיו רוצים לעשות בחופשה.

ב.  התלמידים יישמו את האסטרטגיות, שנלמדו במהלך השנה להתמודדות בדילמות העולות  

     בנושא ניצול החופשה. 

ג.  התלמידים ירכשו כלים לקבלת החלטות ולניצול זמן בחופשה.

פתיחה:          הצפת מגוון האפשרויות בחופשה וההתלבטות, במה לבחור                                        

פעילות 1:       דילמות בזמן החופשה ופתרונות מארגז הכלים, שקיבלו במשך השנה                        

פעילות 2:       כיצד בוחרים בחופשה?                            

סיום:            משוב ושיתוף במליאה                                     

) 1.  דמויות הילדה גאולה והבלש )נספח 1
 ) 2.  הדילמות ופתרונותיהן, וגזירתן  לרצועות,  כך שלכל זוג יהיה פתרון אחד לדילמה )נספח 2 

) 3.  דף עבודה )נספח 3 

שיעור מס' 32חב"ד דעת – מתחברים 

10 דקות, מליאה

15 דקות, מליאה

10 דקות, זוגות

10 דקות, מליאה

126

כיתה ב'



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–החופשה-זו ההזדמנות שלי 

מהלך שיעור
ניהול הזמן באופן מתאים ובטוח 

פתיחה –במה לבחור?

המורה יתלה את תמונתה של גאולה. )נספח 1( ויכריז: "זוהי גאולה, בשיעורים הקודמים היא למדה כמותכם שיש 
לנצל את החופשה. 

תוכלו להציע לה כיצד תנצל את החופשה? מה כדאי לדעתכן לעשות בחופשה? המורה יכתוב את התשובות על 
הלוח. לאחר שהלוח יתמלא ברעיונות שונים, התלמידים יעמדו על הקושי שנוצר: מה כדאי לעשות קודם? מה 

אחר כך? מה חשוב יותר? מה חשוב פחות? המורה יציג את סדר הבלש )נספח 1(, שיסייע לגאולה לעשות סדר 
ברשימה ויראה לה מה כדאי לעשות קודם ומה אחר כך.

פעילות 1:  פתרונות מארגז הכלים

הבנו שחשוב לנצל את הזמן בחופשה. לעתים קורה שיש פעולו שאנחנו רוצים לעשות אך יש פעולות שהםן חשובות 
יותר. במהלך השנה קיבלנו בשיעורים של "נרות להאיר" הרבה רעיונות שיסייעו לנו לבחור בטוב. כל זוג תלמידים 
יקבל רצועה של פתרון לדילמה מתוך השיעורים שנלמדו במהלך השנה )נספח 2(, המורה יקריא דילמות וכל זוג 
שבידו הפתרון המתאים, יקריא אותו למליאה. ניתן להצטייד בטופי וכדו' כדי לחלק למי שבידו התשובה הנכונה. 

פעילות: 2 כיצד בוחרים בחופש? 

התלמידים יתנסו בתכנון זמן בהנחיה ממוקדת -עבודה חוויתית בזוגות )נספח 3(.

סיום- משוב ושיתוף במליאה

שיתוף המליאה בתכנוני הזמן השונים
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