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ב"ה

נרות להאיר
תכנית חברתית-חסידית לכיתות יסוד

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

מבוא
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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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ב"ה

מבוא

מבנה המדריך למורה

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

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.

"מילון" אייקונים

הנספחים

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 

6

כיתה ד'



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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ב"ה

נושא 1:  אני בחברה \ כוחות ויכולות

כוחות ויכולות )3 שיעורים( א. 

תיקון המידות )4 שיעורים( ב. 

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

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

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

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

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

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

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

ויהיו נרות להאיר. 

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

1

   פריסה לכיתות א’-ו’

   טבלת נושאי השיעורים ומטרות

   מערכים:

שיעור 1: מי הם הקולות? 

שיעור 2: הנפש הבהמית נרתמת לקדושה

שיעור 3: מתמודדים ומנתבים
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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’ 

9

כיתה ד'



ב"ה

טבלת נושאי השיעורים ומטרות 

מטרותהסוגה בחב"דהשיעור

שיעור 1

מי הם הקולות?

חכמה – פותחים 
התלמידים יכירו את הנפש האלוקית והנפש הבהמית.  -

התלמידים יכירו בשוני שבמרכיבי הנפשות ובמטרותיהן.  -

התלמידים יתבוננו על השפעתן של הנפשות על     -

            התנהלותם במצבים שונים בחיי היומיום.

שיעור 2

הנפש הבהמית 
נרתמת לקדושה

התלמידים ילמדו כי אפשר להשתמש בנפש הבהמית גם לחיוב.בינה – מתבוננים  -
התלמידים יבררו כיצד לנתב את תכונות הנפש   -

             הבהמית לקדושה בחיי היום-יום.
התלמידים ישליכו את הנלמד על תכונותיהם.  -

שיעור 3 

מאמינים 
ומתמודדים

דעת – מתחברים 
ומיישמים 

-         התלמידים יראו את הגוף של היהודי כדבר קדוש.
-         התלמידים יסיקו כי קיום מצוות אפשרי רק באמצעות הגוף.

-         התלמידים יציעו רעיונות ליישום יכולת השליטה על הגוף ולניצולו לטוב.
-         התלמידים יתנסו בשיקוף מחשבות ורגשות בעת התמודדות עם קושי,  

           ויציעו פתרונות לניתוב הנפש הבהמית לטוב.

אני בחברה – כוחות ויכולות  – שני קולות בתוך ליבי

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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ב"ה

אני בחברה - כוחות ויכולות

שיעור מס’ 1כוחות ויכולות - שני קולות בתוך ליבי חב”ד חכמה פותחים

נושא שיעור
מי הם הקולות?

לכל יהודי שתי נפשות, נפש אלוקית ונפש בהמית. לכל אחת מהנפשות רצונות שונים,
והיא מנסה למשוך את היהודי לכיוון שלה, וכך נוצרת מלחמה בתוכו. כדי להכריע נכונה, 

עלינו לפתח מודעות למלחמה זו ולמרכיביה השונים של הנפש.

א. התלמידים יכירו את הנפש האלוקית והנפש הבהמית.

ב. התלמידים יכירו בשוני שבמרכיבי הנפשות ובמטרותיהן.

ג. התלמידים יתבוננו על השפעתן של הנפשות על התנהלותם במצבים שונים בחיי היומיום.

פתיחה        שני קולות בלב אחד: הכיצד?       10 דקות, מליאה

פעילות 1        נעים מאוד, מי את?                           15 דקות, מליאה

פעילות 2        מלחמת הנפשות                 10 דקות, מליאה

סיום        מגרש המשחקים של הרבי        10 דקות, מליאה

משפטי  "מי אני?" )נספח 3(  -
) שלושה עותקים של הריאיון )נספח 1   -

 ) תמונת עיר קטנה ושני כתרים )נספח 4   -
 ) סיפור על הרבי )נספח 5   -

) דפי תעודת הזהות )נספח 2   -
-   הכנת שני כתרים. על אחד יש לכתוב "נפש אלוקית" ועל השני "נפש בהמית".

לבחירה: עניבה / כובע / מיקרופון  -
דפי ממו בשני צבעים, לכל זוג או לכל יחיד  -
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ב"ה

אני בחברה - כוחות ויכולות

שיעור מס’ 1כוחות ויכולות - שני קולות בתוך ליבי חב”ד חכמה פותחים

מהלך שיעור
מי הם הקולות?

פתיחה: שני קולות בלב אחד: הכיצד? 

המורה ישאל את התלמידים: מי אוהב שוקולד? המורה יספר לכיתה על רותי ועל אהבתה לשוקולד: רותי שמחה כל 
כך כשנעמי, בת כיתתה, הציעה לה שוקולד טעים, בדיוק מהסוג שהיא אוהבת... לפתע הבחינה רותי שעל עטיפת 

השוקולד מופיע הכשר שבביתה לא מתירים. מה חשבה לעצמה רותי? מה הייתם חושבים לו הייתם במקומה?
המורה ירשום על הלוח משפטים מדברי התלמידים בשני טורים, לפי חלוקה משוערת של נפש בהמית ונפש 

אלוקית, ללא כותרת בראש הטור. המורה ישאל את התלמידים מהי הכותרת המתאימה לכל רשימה. התלמידים 
יציעו כמה אפשרויות הקשורות לנפש האלוקית או לנפש הבהמית, 

והמורה יסכם )אם התלמידים לא העלו זאת עד כה( כי קיימות בכל אדם שתי נפשות, ולכל אחת מטרה ורצון 
משלה. המורה יכתוב מעל כל רשימה את שם הנפש המתאימה לה. 

מסקנה: לכל יהודי שתי נפשות, נפש אלוקית ונפש בהמית. היהודי מצוי תמיד במאבק, שכן בתוכו נשמעים קולות 
של נפשות שונות.

 

פעילות 1: נעים מאוד, מי את?

שלב א’

המורה יזמין שלושה תלמידים, אחד מהם יהיה המראיין והשניים האחרים מרואיינים: אחד המרואיינים יגלם את 
הנפש הבהמית, והאחר – את הנפש האלוקית. מומלץ שהמראיין ילבש עניבה ויצטייד במיקרופון ובכובע משעשע. 
התלמידים שמגלמים את הנפש האלוקית והנפש הבהמית יחבשו על ראשם ככתר רצועת בריסטול הנושאת את 

הכיתוב המתאים להם, בעזרת סיכות. כל אחד מהמרואיינים יקבל דף ובו מהלך הריאיון )נספח 1(. תוך כדי הריאיון 
ימלאו שאר תלמידי הכיתה את תעודות הזהות )נספח 2(.

שלב ב’

משחק “מי אני?”
המורה יקריא כמה משפטים, והתלמידים ישייכו אותם לנפש הבהמית או לנפש האלוקית )נספח 3(. 

לאחר כל משפט, כל תלמיד יניף דף ממו בצבע המסמן )על פי החלטה מראש( את הנפש שבחר.
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ב"ה

אני בחברה - כוחות ויכולות

שיעור מס’ 1כוחות ויכולות - שני קולות בתוך ליבי חב”ד חכמה פותחים

מהלך שיעור
מי הם הקולות?

פעילות 2 - מלחמת הנפשות

המורה יתלה על הלוח תמונה של עיר ושל שני כתרים בצבעים שונים )נספח 4(. 
המורה יסביר כי העיר הזו נמצאת בכל אחד מאתנו, ויש שתיים שרוצות לשלוט בה. המורה יעורר דיון 

שבמהלכו התלמידים יזהו את המלחמה בין שתי הנפשות.

שאלות לדיון לדוגמה:
<  מי הן שתי המלכות שרוצות לשלוט בעיר?
<  מדוע הן אינן יכולות לשלוט על העיר יחד?

<  מי זוכר מה המטרה של הנפש האלוקית? ומה המטרה של הנפש הבהמית?
<  מדוע ירד האדם לעולם? מה שליחותו?

<  על פי זה, לאיזו מהנפשות חשוב לנו להקשיב?
<  איך ייראה מי שנפשו האלוקית שולטת?

<  מה ירוויח ומה יפסיד מי שנפשו הבהמית שולטת?

 
סיום - מגרש המשחקים של הרבי

המורה יבחר שבעה תלמידים וייתן לכל אחד מהם חלק מהסיפור על הרבי העוסק במלחמת הנפשות 
)נספח 5(. 

התלמידים יקראו לכולם את החלקים שקיבלו במקומותיהם או בקדמת הכיתה. המורה יקרא בקול את 
המשפט הראשון של הסיפור, והתלמידים יקראו את ההמשך.

לאחר קריאת הסיפור ישוחח המורה עם התלמידים על הסיפור: מי מנסים לכבוש את המגרש? מי רוצה 
לתת דוגמה להתלבטות שהייתה לו בין קול של הנפש הבהמית לקול של הנפש האלוקית? מה גרם לו 

לבחור לבסוף בנפש האלוקית, או מה היה עשוי לעזור לו לבחור בה?
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ב"ה

אני בחברה - כוחות ויכולות

שיעור מס’ 1כוחות ויכולות - שני קולות בתוך ליבי שיעור מס’ 2חב”ד חכמה פותחים חב”ד בינה מתבוננים

נושא שיעור
הנפש הבהמית נרתמת לקדושה

בשיעור הקודם נערכה היכרות עם הנפשות ועם מטרותיהן. אמנם הנפש הבהמית נמשכת 
לחומריות משום שתפקידה הוא לדאוג לקיום תקין של האדם, אך אפשר לנתב את הכוחות  

שבה לכיוונים נוספים, בהתאם לרצון האדם. בשיעור זה נתמקד בשימוש בנפש הבהמית 
ובכוחותיה לחיוב. 

התלמידים ילמדו כי אפשר להשתמש בנפש הבהמית גם לחיוב. א. 

התלמידים יבררו כיצד לנתב את תכונות הנפש הבהמית לקדושה בחיי היומיום. ב. 

התלמידים ישליכו את הנלמד על תכונותיהם. ג. 

20 דקות, מליאה פתיחה                  הנפש הבהמית, טובה או רעה?  

פעילות מרכזית       משחק איקס עיגול             15 דקות, מליאה

סיום                  מכתב לנפש הבהמית            10 דקות, יחידני + מליאה

( + נייר דבק. לחלופין אפשר למספר את המשבצות שעל הלוח     פתקי שאלות )נספח 1   -

     ולהקריא את השאלות לפי המספר.

) מכתב לנפש הבהמית )נספח 2   -

מספריים להמחשת הדיון  -
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ב"ה

אני בחברה - כוחות ויכולות

שיעור מס’ 1כוחות ויכולות - שני קולות בתוך ליבי חב”ד חכמה פותחים

מהלך שיעור
הנפש הבהמית נרתמת לקדושה

פתיחה: הנפש הבהמית, טובה או רעה? 

המורה יזכיר לתלמידים את הנפשות שהכירו בשיעור הקודם, וישאל: מי רוצה לשתף אותנו ולספר על פגישתו עם 
הנפשות בשבוע שחלף? 

לאחר שהתלמידים ישתפו בסיפוריהם, המורה יסכם שאת הנפש הבהמית פוגשים לעתים קרובות במקומות לא 
טובים כל כך.

הוא יברר: בשביל מה בעצם צריך אותה? לא עדיף בלעדיה?

שלב א' : משל המספריים

המורה יוציא זוג מספריים, ויאמר לתלמידים: כדי להשיב על שאלה זו נעזוב לרגע את הנפשות ונתבונן במספריים 
הללו. 

האם לדעתכם מספריים הם טובים או רעים? 
המורה יבקש מן התלמידים לנמק. המורה יסכם שמספריים יכולים להיות מועילים מאוד )כדי לגזור דפים, לשימוש 

ביצירות ועוד( או מסוכנים )אם משתמשים בהם כדי להשחית בגד יפה או דף חשוב(. 

המורה ישאל: איך כל זה קשור לנפש הבהמית? אילו דברים טובים אפשר לעשות בה?

שלב ב' : הופכים אותה לטוב

המורה יזמין תלמיד ויורה לו בלחש להציג בפנטומימה את מידת הגאווה. 
התלמידים יצטרכו לנחש באיזו מידה מדובר. 

לאחר מכן ישאל המורה: לאיזו נפש הגאווה שייכת? האם היא טובה או רעה? תלוי מה עושים בה. 
אם תלמיד גאה בהידור מצווה או בהיותו חייל בצבאות ה‹, הגאווה של הנפש הבהמית הופכת לטובה. 

לאחר מכן יבקש המורה להציג בפנטומימה פעולות ותכונות נוספות: אכילה ושתייה, ליצנות וצחוק. 
הוא יברר כיצד אפשר להשתמש בפעולות ובתכונות שהוצגו לטוב ולרע. 

מסקנה: הנפש הבהמית היא כמו מספריים, היא מכשיר, וצריך לבחור מה עושים בה. מי מחליט? 
היהודי מחליט וקובע אם ללכת אחר המשיכה החומרית של הנפש הבהמית ולהניח לה לשלוט בעיר הקטנה, או 

לאפשר לנפש האלוקית לשלוט. 

שיעור מס’ 2 חב”ד בינה מתבוננים
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ב"ה

אני בחברה - כוחות ויכולות

שיעור מס’ 1כוחות ויכולות - שני קולות בתוך ליבי חב”ד חכמה פותחים

מהלך שיעור
הנפש הבהמית נרתמת לקדושה

פעילות סיכום - משחק איקס עיגול

המורה יחלק את הכיתה לשתי קבוצות ויצייר על הלוח לוח איקס עיגול בן 9  משבצות . 
על הלוח יודבקו בנייר דבק שאלות ומשימות ופניהן ללוח )נספח 1. על המורה לבחור את השאלות המתאימות 

לתלמידי הכיתה(. 

כשהקבוצה תבחר היכן היא רוצה לסמן איקס או עיגול, יהיה עליה להשיב על שאלה או למלא משימה הקשורה 
למשבצת הנבחרת.

לחלופין אפשר לכתוב בכל משבצת מספר. השאלות והמשימות תהיינה ממוספרות בידי המורה, והוא יקרא אותן 
לכיתה בהתאם למהלך המשחק. 

סיום - מכתב לנפש הבהמית

כל תלמיד ימלא את המכתב לנפש הבהמית )נספח 2(
ויקרא אותו בקול במליאה לפי בחירה.

שיעור מס’ 2 חב”ד בינה מתבוננים
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ב"ה

אני בחברה - כוחות ויכולות

שיעור מס’ 1כוחות ויכולות - שני קולות בתוך ליבי שיעור מס’ 3חב”ד חכמה פותחים

נושא שיעור
מתמודדים ומנתבים

עד כה נערכה היכרות עם הנפש הבהמית ועם הנפש האלוקית, 

עם מטרותיהן ועם מלחמתן על העיר הקטנה. 

בשיעור זה נתמקד בקדושת הגוף היהודי, שהוא ארמון של מלך, וביכולתנו לגלות זאת על ידי 

ניצול כוחותיה של הנפש האלוקית לקיום מצוות ולהבאת הגאולה.

א.  התלמידים יראו את הגוף של היהודי כדבר קדוש.

ב.  התלמידים יסיקו כי קיום מצוות אפשרי רק באמצעות  הגוף.

ג.  התלמידים יציעו רעיונות ליישום יכולת השליטה על הגוף ולניצולו לטוב.

ד.  התלמידים יתנסו בשיקוף מחשבות ורגשות בעת התמודדות עם קושי, ויציעו פתרונות 

     לניתוב הנפש הבהמית לטוב.

פתיחה   נלחמים על ארמון המלך            5 דקות, מליאה 

פעילות 1              שומרים על הארמון             5 דקות, יחידני או זוגי

פעילות 2              גוף היהודי: משכן לקדושה            5 דקות, יחידני + מליאה

פעילות 3              מתלבטים ומתמודדים             20 דקות, דיון בקבוצות + מליאה

סיום   ההגה בידיים שלנו             10 דקות, יחידני ומליאה

) דילמות )נספח 3   -

) דף העבודה )נספח 1   -

) דף איברי הגוף )נספח 2   -

) תמונת הרכב והתמרור )נספח 4   -

רצועת בריסטול שעליה המילה "גוף" + סיכות להידוק לראש  -

דפים לבנים לצורך ההמחזה   -

חב”ד בינה מתבוננים
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ב"ה

אני בחברה - כוחות ויכולות

שיעור מס’ 1כוחות ויכולות - שני קולות בתוך ליבי שיעור מס’ 3חב”ד חכמה פותחים

מהלך שיעור
מתמודדים ומנתבים

פתיחה: נלחמים על ארמון המלך 

המורה יסביר: בשיעורים הקודמים למדנו שבעיר הקטנה יש מלחמה. כעת מתמקדת המלחמה בשליטה בארמון 
שהמלך רוצה לגור בו. מהו הארמון? 

כדי לגלות זאת יזמין המורה תלמיד ויקיף את ראשו ברצועת בריסטול שעליה כתובה המילה "גוף". 
התלמיד לא יראה מה כתוב על רצועת הבריסטול. על התלמידים האחרים לרמוז לתלמיד רמזים, עד שיגלה מה 

המילה שעל ראשו. 

פעילות 1:  שומרים על הארמון

המורה יחלק לתלמידים דף עבודה )נספח 1(, 

ויקדים: 
בדף ההפעלה נראה כיצד הגוף של היהודי הוא הארמון של ה‹, ומה פירושו של דבר.

פעילות 2: גוף היהודי - משכן לקדושה

המורה יחלק לתלמידים איור של גוף האדם )נספח 2( ויבקש לכתוב בהם כמה שיותר מצוות שעושים בכל אחד מן 
האיברים: ראש, עיניים, פה, ידיים ורגליים. 

המורה יקציב דקה אחת למילוי המשימה. כדאי להיעזר בשעון חול או בטיימר כדי להמחיש את הגבלת הזמן. 

התלמיד שהצליח לכתוב את מספר הדוגמאות הגדול ביותר יהיה המנצח. המורה יבקש מן התלמידים לקרוא בקול 
דוגמאות למצוות הקשורות לאיברי הגוף השונים.

חב”ד בינה מתבוננים
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ב"ה

אני בחברה - כוחות ויכולות

שיעור מס’ 1כוחות ויכולות - שני קולות בתוך ליבי חב”ד חכמה פותחים

פעילות 3: מתלבטים ומתמודדים

המורה יחלק את הכיתה לקבוצות. 
כל קבוצה תקבל דילמה )נספח 3(. 

על הקבוצה יהיה לצייר את הדילמה או להציגה מול הכיתה, ולבסוף – להציג את הפתרון שלה. חשוב שכל קבוצה 
תציג גם כמה מחשבות או רגשות של הנפש הבהמית, ולעומתן קולות שמשמיעה הנפש האלוקית. 

כמו כן, חשוב להציף את הרווח ואת ההפסד של כל בחירה, ראה הרחבה בהערה. 

הערה: 
קרוב לוודאי שהתלמידים לא יתקשו בפתרון הדילמה, ויאמרו מה צריך לעשות. 

זהו המקום שבו על המורה לשאול: מה ההרגשה בשעת הדילמה? איזה רגש שולט? האם במציאות אתם פותרים כך 
את הדילמה תמיד? מדוע? איך אפשר להרגיע את הנפש הבהמית? במהלך הדיון יעורר המורה את התלמידים לחשוב 
על הרווח שיש להם כאשר הם מקשיבים לנפש האלוקית: בשמיעה לנפש האלוקית הרווח הוא לטווח ארוך, וההפסד 

לטווח קצר – אנו מרגישים טוב עם עצמנו, מרגישים שליטה על הגוף, ה’ שמח בהתנהגות שלנו והחברה מסביב 
שמחה. מנגד, ההפסד מתבטא בהפסד ההנאה הרגעית.

לעומת זאת כשאנו לא עומדים בניסיון, הרווח הוא רק לטווח קצר – הנאה רגעית, אבל מאוחר יותר מתעוררות נקיפות 
מצפון, תחושה לא טובה ועוד.

סיום: ההגה בידיים שלנו

המורה יחלק לכל תלמיד תמונה של רכב )נספח 4(, 
ויסביר שהרכב נוסע לאן שמורה לו הנהג. כך הגוף הקדוש של היהודי נוסע לאן שהיהודי מחליט להוביל אותו. 

אנו שולטים על הגוף שלנו. 
כל תלמיד ירשום או יצייר תמרור או עצה לנהג היהודי שרוצה לנצל את הרכב-הגוף לטוב. 

שיתוף במליאה על פי בחירה.

מהלך שיעור
מתמודדים ומנתבים

שיעור מס’ 3 חב”ד בינה מתבוננים
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ב"ה
נושא 1:  אני בחברה - תיקון המידות

כוחות ויכולות )3 שיעורים( א. 

תיקון המידות )4 שיעורים( ב. 

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

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

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

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

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

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

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

1

   פריסה לכיתות א’-ו’

   טבלת נושאי השיעורים ומטרות

   מערכים:

שיעור 4:  גאווה ענווה ומה שביניהם 

שיעור 5:  מחלת הגאווה

שיעור 6:  גאווה חיובית 

שיעור 7:  גאים להיות יהודים 
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ב"ה
אני בחברה / תיקון המידות-פריסה לכיתות א’-ו’ 

תה
הכי

תה א’
כי

תה ב’
כי

תה ג’
כי

תה ד’
כי

תה ה’
כי

תה ו’
כי

מיקוד 
ה

תי
שנ

ה
כעס

עצלות 
מול זריזות

שר
יו

גאווה וענווה
קנאה 

התבגרות היא 
התגברות

פירוט 

ש המתעורר 
כעס הוא רג

אצל האדם בעקבות  
ש זה פוגע 

פגיעה בו. רג
שסובבת 

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

שהאדם מרגי
מרירות, נקמנות וכו', 

שהנפגע 
או חיצוניים – 

מכוון לפוגע: תגובות 
גופניות או מילוליות 

פוגעניות.

עצלות היא 
סבילות 

)פסיביות( 
שייה, 

וחוסר ע
והיא נובעת 

מחוסר הנעה 
ונתק. העצלות 
מבטאת חוסר 
חיות, ולכן היא 

הרסנית. כדי 
לצאת ממעגל 

ש 
העצלות י

ליצור מחויבות 
שייה, ללא 

לע
תלות ברצון או 

שק.
בח

שת מן האדם 
יושר הוא מדה הדור

שרות 
להיצמד אל האמת ללא פ

שר 
ולנהוג בהגינות כלפי האחר. היו

מבטא התאמה בין הפנימיות לבין 
של האדם. תכונה זו 

החיצוניות 
שאוף אליה, 

ש ל
שבת חיובית וי

נח
ש להציב גבולות. 

אולם גם לה י
שבהם ההלכה מורה 

שנם מצבים 
י

שנות מן האמת, כדי למנוע 
ל

של הזולת. 
שותיו 

פגיעה ברג
שים 

שנם אנ
מעבר לכך, י

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

שהיא י
שלה 

שמלה 
שה

שמנה, 
שהיא 

מכוערת וכד’, ותפגע בה.

שת 
גאווה היא תחו

עליונות על הזולת. היא 
שר האדם 

שלילית, כא
מייחס לעצמו הצלחות, 

שרונות וכד', ולא 
יכולות, כי

שאלה מתנות, 
מודע לכך 

שם 
שקיבל מלמעלה ל

שליחותו הייחודית 
מילוי 

שנה גאווה 
בעולם. ברם, י

שא 
שר מו

חיובית, כא
שי-

הגאווה הוא לא אי
פרטי אלא ערך רוחני-

יהודי-חסידי. הגאווה 
שות 

החיובית מונעת רג
של נמיכות רוח 

שה ו
של בו

בקיום מצוות ובעמידה על 
עקרונות היהדות.

ש 
קנאה היא רג

הנובע מהרצון 
לקבל  מהאחר יותר 

שוואה 
הערכה בה

שמקבל הזולת. 
למה 

שלילית 
הקנאה היא 

אם היא מתמקדת 
שגים חיצוניים 

בהי
וחומריים. או אז, 

היא הרסנית לאדם 
ולחברה. לעומת 

שלילית 
הקנאה ה

ש גם קנאה חיובית, 
י

זו המתמקדת 
שגים רוחניים-

בהי
פנימיים, ומובילה 

את האדם ואת 
החברה לצמיחה 

ולהתפתחות.

התגברות היא 
יכולת האדם 

להציב לעצמו 
שיג 

מטרות ולה
אותן באמצעות 

חיזוקים פנימיים 
ולא חיצוניים. 

ההתגברות היא 
שיפור 

קו מנחה ב
המדות.

ם 
היבטי

ם- 
תיי

חבר
ם

סידיי
ח

דרכים להתגבר על 
הכעס: הגברת מודעות 

עצמית ברגעי כעס, 
שנות חיובית 

ומתן פר
לאירועים המצמיחים 

שה זו.
תחו

קביעת דרכי פעולה 
של 

למניעת ביטויים 
שתלט. 

ש מ
שהרג

כעס כ

פיתוח דרכי 
פעולה 

להתגברות על 
העצלות.

פיתוח יכולת הבחנה בגבולות 
ש נכון בו.

שימו
שר וב

היו
סיגול יכולת להיצמד לאמת, גם 

שים מופסדים.
שר ח

כא

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

ח
שות ההצלחה והגאווה 

רג
שייה 

להודיה, ענווה וע
מתמדת.

פיתוח דרכים 
ש 

להתגברות על רג
שלילי: הגברת 

קנאה 
המודעות למניעים 

לקנאה ודרכי 
התמודדות ִאיתה.

שיטות 
הקניית 

ש קנאה 
לפיתוח רג

חיובי.

פיתוח דרכי פעולה 
לוויסות עצמי 
שונות.

במדות 
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ב"ה

טבלת נושאי השיעורים ומטרות 

מטרותהסוגה בחב"דהשיעור

שיעור 4
על גאווה וענווה 

)ומה שביניהן(

-  התלמידים יבחינו בין גאווה, ענווה, שפלות וענווה מדומה.חכמה – פותחים 

-  התלמידים יעמדו על ההבדל בין גאווה לענווה.

-  התלמידים יכירו ביכולותיהם האישיות.

-  התלמידים ילמדו לנתב את יכולותיהם בענווה.

שיעור 5
מחלת הגאווה

-  התלמידים יגלו שהחברה דוחה את הגאוותן.בינה – מתבוננים
-  התלמידים  יבינו שקבלת הגאוותן בחברה בשל פחד היא תופעה מזיקה 

    לחברה וליחידים שבה.
-  התלמידים יסיקו שהגאוותן מונע מעצמו התקדמות בתחומים שונים.

-  התלמידים יבינו שמצבו הרוחני של הגאוותן דורש שינוי מהותי.
-  התלמידים יבינו שדרך ההתמודדות עם בעיה נעוצה בשורש הבעיה.

-  התלמידים יזהו את בעיית הגאוותן: מחשבות שגויות.
-  התלמידים יתאימו דרך התמודדות עם מידת הגאווה: שינוי מחשבתי.

שיעור 6
גאווה חיובית

-  התלמידים יבינו את מהותה של הגאווה החיובית ויעמדו על ההבדל בינה   בינה – מתבוננים
    ובין תאומתה הגאווה השלילית, בפרט בהשלכותיהן על הסביבה.

-  התלמידים יזהו באילו מצבים נכון לנהוג בגאווה ובאילו מצבים נכון לנהוג 
    בענווה.

שיעור 7
גאים להיות 

יהודים

דעת – מתחברים 
ומיישמים

- התלמידים יזהו את הקשר בין עמידה על עיקרון מול אחרים ובין היחלשות 
   רמת ההתנגדות אליו.

- התלמידים יכירו בגאווה החיובית ככלי עזר לעמידה בניסיון בתוך השפעה 
   חיובית על הסביבה.

- התלמידים יפתחו מודעות לגאווה היהודית-חסידית הפרטית של עצמם.

אני בחברה – תיקון המידות  – גאווה וענווה

תאריכים חסידיים משתלבים:  כ' חשוון
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ב"ה

נ

אני בחברה – תיקון המידות

שיעור מס’ 4 חב”ד חכמה פותחיםתיקון המידות – גאווה 

נושא שיעור
על גאווה וענווה )ומה שביניהן(

הגאווה היא תחושת עליונות על האחר. 
אדם גאה מייחס לעצמו הצלחות, יכולות, כישרונות וכדומה, ולעומתו הענוותן מודע להיותן של כל 

אלה מתנות שקיבל מלמעלה לשם מילוי שליחותו הייחודית בעולם. 
פעמים רבות מעמידים אנשים פני ענווים, מכיוון שהם מבינים שהגאווה היא תכונה בזויה. הם 

מתיימרים להיות צנועים ואינם מוכנים שינהגו בהם כבוד, הם מסרבים להראות את הצלחותיהם 
בהפגנתיות מטעמי "ענווה", אך בפועל הם "רעבים" ליחס של כבוד ואף רודפים אחריו להשיגו. 

זוהי ענווה מדומה, והיא נחשבת לגאווה על כל המשתמע ממנה. לעומתה ישנה שפלות, והיא 
מתבטאת בחוסר אמונה של האדם ביכולותיו ובכישרונותיו. תכונה זו אינה מביאה את האדם 

לצמיחה.

התלמידים יבחינו בין גאווה, ענווה, שפלות וענווה מדומה. א. 

התלמידים יעמדו על ההבדל בין גאווה לענווה. ב. 

התלמידים יכירו ביכולותיהם האישיות. ג. 

התלמידים ילמדו לנתב את יכולותיהם בענווה.  ד. 

10 דקות, מליאה פתיחה   מחפשים מועמד   

20 דקות, קבוצות + מליאה פעילות 1              ארבעה תלמידים, ארבע גישות   

5 דקות, יחידני + מליאה פעילות 2              מחשבות של ענווה   

10 דקות, מליאה סיום   המעלה שלי    

סיפור על רבי לוי בן סיסי )נספח 4(  -

) מודעת "מחפשים מועמד לחידון" )נספח 1  -

) כרטיסיות תכונות )נספח 2   -

 ) סיפורים לקבוצות )נספח 3   -

     אם יש צורך אפשר לחזור על חלק מן התכונות יותר מפעם אחת. 
) דף עבודה )נספח 5   -

חפצים שונים לפעילות הסיום  -
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ב"ה

נ נ שיעור מס’ 4נ חב”ד בינה מתבוננים תיקון המידות - גאווה

אני בחברה – תיקון המידות

מהלך שיעור
על גאווה וענווה )ומה שביניהן(

פתיחה: מחפשים מועמד

המורה יתלה על הלוח מודעה: "מחפשים מועמד מתאים לחידון הגדול" )נספח 1(. 

כל תלמיד יקבל כרטיסיית תכונה )נספח 2(.

המורה ידון עם התלמידים מהן התכונות הנדרשות לדעתם ממועמד זה.

פעילות 1: ארבעה תלמידים, ארבע גישות

המורה יחלק את התלמידים לארבע קבוצות. כל קבוצה תקבל סיפור על ילד אחר, המגיב באופן שונה 
למודעה )נספח 3(: בגאווה, בענווה, בשפלות או בענווה מדומה. 

על הקבוצה לעמוד על תכונותיו של הילד בעזרת שאלות מכוונות. הקבוצה תסכם ותציג את מסקנותיה במליאה, 
ותסביר את תגובתה למודעה.

שאלות לדיון:
מי מהילדים לוקה במידה מגונה? איזו?  >

מדוע התלמיד החושב שהוא ענו למעשה אינו כזה? מה מעיד על זה?  >
מי מהתלמידים נוהג במידה ראויה?  >

מה מאפיין את הענוותן?  >
האם חשוב להוסיף בתכונות "ענווה"?  >

לסיום הפעילות יספר המורה את סיפורו של רבי לוי בן סיסי )נספח 4(, ויסכם: את הסיפור הזה סיפרו לנו חכמינו 
זכרם לברכה, כדי ללמדנו עד כמה יש להיזהר מפני ההתנשאות. אפילו אדם גדול כרבי לוי בן סיסי שכח בן רגע את 
לימודו, ולא היה יכול למלא את שליחותו מפני שחש שהוא חשוב ומכובד. כשחזר להיות ענו כדרכו – מיד חזר וזכר 

את אשר למד.

סיכום ביניים: הגאווה היא מידה מגונה. האדם הגאוותן מייחס את כל מעלותיו, ידיעותיו וכישוריו לעצמו. לעומתו 
האדם הענו אינו מתכחש ליכולותיו. הוא מכיר בהן, אך יודע כי כולן מתנה מלמעלה וכי עליו לנצלן לטובה.

שיעור מס’ 4 חב”ד חכמה פותחיםתיקון המידות – גאווה 
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ב"ה

נ נ שיעור מס’ 4נ חב”ד בינה מתבוננים תיקון המידות - גאווה

אני בחברה – תיקון המידות

מהלך שיעור
על גאווה וענווה )ומה שביניהן(

פעילות 2: מחשבות של ענווה

כל תלמיד יקבל דף לעבודה אישית ובו מתוארים מקרים מחיי היומיום )נספח 5(. 
על התלמיד לכתוב מחשבות של ענווה ליד כל תיאור מקרה.

המורה יערוך משוב במליאה ויעמוד על הצד השווה של כל המחשבות שנכתבו: הכרה במעלות, הודיה לה' עליהן 
וניצולן לטובה.

סיום: המעלה שלי

המורה יפזר חפצים שונים על רצפת הכיתה. 
כל תלמיד יבחר חפץ המתאר יכולת, כישרון או מעלה שלו 

)דוגמאות לחפצים: מחשבון, מכחול, צורת לב, ספר, עיפרון, משחק(. 

לחלופין אפשר לפזר את כרטיסי התכונות מפעילות הפתיחה.

בסבב יאמר כל תלמיד: 
"אני יודע שיש לי כישרון / מעלה / יכולת _________. אני מודה לה' על _________ ומנצל את זה ל _________".

שיעור מס’ 4 חב”ד חכמה פותחיםתיקון המידות – גאווה 
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ב"ה

נ נ חב”ד בינה מתבונניםנ תיקון המידות - גאווה

אני בחברה – תיקון המידות

שיעור מס’ 5

נושא שיעור
מחלת הגאווה

בשיעור זה נעמוד על השלכותיה של מידת הגאווה בתחומים השונים. בפן האישי, הגאוותן בטוח בעצמו 
ואיננו מוכן לקבל ביקורת, וכך איננו מאפשר לעצמו להתקדם ולהשתפר. גם מבחינה חברתית הוא סובל. 
החברה אינה אוהבת אדם המתנשא מעליה וחש שהוא הטוב מכולם, ולכן הגאוותן איננו אהוב ואף דחוי. 

לעתים יש מצב שבו החברה מקבלת עליה את המתנשא בשל פחד. תופעה זו מזיקה לחברה ואף ליחידים 
שבה. יתרה מזו, מצבו הרוחני איננו טוב כלל ודורש שינוי מהותי. עליו נאמר: "דוחק רגלי השכינה" )חגיגה 
טז.(, "אין אני )ה'( והוא )הגאוותן( יכולים לדור בעולם" )סוטה ה.( וכן "תועבת ה' כל גבה לב" )משלי טז, 
ה(. כלומר תחושת הגאווה לכאורה איננה משאירה מקום לקדוש ברוך הוא, ולכן השלב הבסיסי וההכרחי 

בעבודת ה' הוא הענווה.
ההתמודדות עם הגאווה נעוצה בשינוי המחשבה. האדם יוכל להשתחרר מתחושת ההתנשאות כאשר יַתְרגל 

מחשבות של ענווה: הכרה וידיעה שכישוריו ומעלותיו הם מתנה מאת ה', ועל כן יש לו שליחות מהבורא 
להשתמש בהם לתקן את עצמו ואת העולם.

התלמידים יגלו שהחברה דוחה את הגאוותן. א. 
התלמידים יבינו שקבלת הגאוותן בחברה בשל פחד היא תופעה מזיקה לחברה ב. 

        וליחידים שבה.
התלמידים יסיקו שהגאוותן מונע מעצמו התקדמות בתחומים שונים. ג. 

התלמידים יבינו שמצבו הרוחני של הגאוותן דורש שינוי מהותי. ד. 
התלמידים יבינו שדרך ההתמודדות עם בעיה נעוצה בשורש הבעיה. ה. 

התלמידים יזהו את בעיית הגאוותן: מחשבות שגויות. ו. 
התלמידים יתאימו דרך התמודדות עם מידת הגאווה: שינוי מחשבתי. ז. 

15 דקות, יחידני + מליאה פתיחה   בוחרים מועמד   

פעילות 1             פנייה אישית    5 דקות, מליאה

10 דקות, יחידני ומליאה פעילות 2             אין אני והוא יכולים לדור  

15 דקות, מליאה סיום              משנים חשיבה   

סיפור )נספח 2(  -

אירועים )נספח 4(  -

( + נייר דבק הגשת מועמדות )נספח 1   -

) דף עבודה )נספח 3   -

דפי ממו כמספר התלמידים  -

כדור  -

אני בחברה – תיקון המידות

חב”ד בינה מתבוננים
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נ נ שיעור מס’ 4נ חב”ד בינה מתבוננים תיקון המידות - גאווה

אני בחברה – תיקון המידות

מהלך שיעור
מחלת הגאווה

פתיחה: בוחרים מועמד 

המורה יתלה על הלוח את "הגשת המועמדות" של שלושת התלמידים שעליהם עבדו בשיעור הקודם )נספח 1(: 
התלמיד הגאוותן, התלמיד הענו והענו המדומה.

על הכיתה לבחור את המועמד שיישלח מטעמה להיות הנציג בחידון: כל תלמיד יכתוב על דף ממו את שם התלמיד 
שבו הוא בוחר )מתוך שלושת התלמידים המופיעים על הלוח(, בתוספת נימוק מדוע לא בחר בשני התלמידים 

האחרים.
המורה יאסוף את כל הפתקיות, יפתח פתקית אחר פתקית ויסמן כוכבית על הלוח לצד התלמיד ששמו מופיע 

בפתקית. לאחר מכן ייערך סיכום בכיתה מי קיבל את מספר הקולות הגבוה ביותר ויהיה הנציג הכיתתי.

שאלות לדיון לדוגמה:
מדוע כל הכיתה או רובה בחרה בתלמיד הענו?  >

מה גרם לתלמידים שלא לבחור בגאוותן?  >
מה גרם לתלמידים שלא לבחור בענו המדומה? )אפשר להקריא חלק מן הנימוקים שנכתבו בפתקיות(.  >

מה, לדעתכם, היחס שמקבלים התלמידים הגאוותנים?  >
האם הכיתה מחבבת אותם?  >

האם מישהו ירצה לבקש מהם עזרה / להסתייע בהם / לספר להם על קשיים וכדומה?  >

המורה יספר: באחת הכיתות שבהן ערכו בחירות נבחר התלמיד הגאוותן.

שאלות לדיון לדוגמה:
מה, לדעתכם, הסיבה שהכיתה בחרה בו?  >

האם לגאוותנים יש מעמד חברתי גבוה? )לעתים קרובות כן, אך חוששים מהם ולא מחבבים אותם(.  >
מה קורה במקרה שילד גאוותן משתלט וכולם פוחדים? לאילו השלכות זה מביא?  >

סיכום ביניים: החברה אינה אוהבת אדם גאוותן. לעיתים היא מראה לו יחס מנוכר כפי שהיא חשה כלפיו )כמו 
בבחירות שקיימנו(, אך לפעמים בשל השתלטותו החברה פוחדת ממנו ומקבלת אותו. מצב כזה איננו בריא ועלול 

להרוס את החברה.

אני בחברה – תיקון המידות

שיעור מס’ 5 חב”ד בינה מתבונניםתיקון המידות – גאווה 
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נ נ שיעור מס’ 4נ חב”ד בינה מתבוננים תיקון המידות - גאווה

אני בחברה – תיקון המידות

פעילות 1: פנייה אישית

המורה יספר על תלמיד שנחלץ לעזרתו של התלמיד הגאוותן )נספח 2(, ויעצור את הסיפור בנקודה שבה התלמיד 
ניגש בהפסקה אל הגאוותן. את המשכו של הסיפור תיצור הכיתה יחד, בהכוונת שאלותיו של המורה.

שאלות לדיון לדוגמה:
כיצד לדעתכם יגיב התלמיד הגאוותן לפנייה של חברו לכיתה?  >

כיצד הוא יפרש את דבריו?  >
האם גאוותו תאפשר לו לקבל את הביקורת?  >

האם יוכל לשנות את דרכו?  >
הציעו דוגמאות נוספות למקרים שבהם הגאווה תמנע בעדו התקדמות ושינוי.  >

לסיום ישלים המורה את הסיפור.

סיכום ביניים: נוכחנו לראות עד כמה הגאווה גורמת רעה. האדם אטום לביקורות ואינו מאפשר לעצמו להשתחרר 
מתחושת הגאווה ולהתקדם, נוסף על הבעיה החברתית הקשה שהוא סובל ממנה. אבל זה עוד לא הכל...

פעילות 2: אין אני והוא יכולים לדור...

המורה יחלק דף עבודה )נספח 3( המציג סיפור והפעלות בנושא מצבו הרוחני של הגאוותן. העבודה בדף תיעשה 
במליאה ובאופן יחידני לסירוגין.

המורה יקרא בקול את תחילת הסיפור המופיע בדף. התלמידים ימלאו את הפעילות הראשונה בדף באופן יחידני, 
ולאחר מכן המורה יערוך משוב על הפעילות. כך גם בפעילויות הבאות בדף. אם הכיתה מתקשה, אפשר לעבוד 

יחד במליאה. אם הזמן קצר אפשר לוותר על דף העבודה, לספר את הסיפור ולשאול את השאלות בעל פה.

סיכום ביניים: הגאווה היא מחלה קשה מאוד: היא גורמת לחברה לדחות את הגאוותן, היא מונעת מהגאוותן 
להתקדם באופן אישי, ובעיקר משפיעה לרעה על מצבו הרוחני. בואו וננסה למצוא לה תרופה... 

סיום: משנים חשיבה

משחקים בכדור במשחק מסירות. בכל פעם שאחד התלמידים רוצה לזרוק את הכדור לחברו, יציג המורה אירוע 
מדף האירועים שלפניו )נספח 4(. על התלמיד להציע חשיבה מתאימה כדי לגבור על רגש הגאווה הקשור לאירוע, 

ורק אז למסור את הכדור הלאה. 

אפשר לשדרג את המשחק ולחלק את הכיתה לשתי קבוצות. 

מהלך שיעור
מחלת הגאווה

שיעור מס’ 5 חב”ד בינה מתבוננים
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ב"ה

נ נ חב”ד בינה מתבונניםנ תיקון המידות - גאווה

אני בחברה – תיקון המידותאני בחברה – תיקון המידות

שיעור מס’ 6שיעור מס’ 7

נושא שיעור
גאווה חיובית

בשני השיעורים הקודמים למדנו על מידת הגאווה כמידה שלילית. הבנו את נזקיה ואף ניסינו 
להבין כיצד ניתן להיפטר ממנה. בשני השיעורים הבאים נחשוף לתלמידים סוג חיובי של 

גאווה, שבה מושא הגאווה איננו אישי פרטי אלא ערך רוחני יהודי וחסידי.
הגאווה החיובית מאפשרת עשיית מצוות ועמידה על עקרונות מתוך זקיפות קומה, ולא 

חלילה מתוך בושה, שפלות ונמיכות רוח. בשיעור זה נלמד על מהותה של הגאווה החיובית, 
ובשיעור הבא נלמד להשתמש בה ככלי עזר לעמידה בניסיון.

התלמידים יבינו את מהותה של הגאווה החיובית ויעמדו על ההבדל בינה ובין תאומתה      א. 
הגאווה השלילית, בפרט בהשלכותיהן על הסביבה.

התלמידים יזהו באילו מצבים נכון לנהוג בגאווה ובאילו מצבים נכון לנהוג בענווה. ב. 

מיהו גאוותן          10 דקות, מליאה פתיחה   

נכנסים לתוך הסיפור        20 דקות, זוגות + מליאה פעילות מרכזית  

"הר" – "סיני"         15 דקות, מליאה סיום   

הצגה כהן גדול )נספח 1(  -

משפטים להקראה )נספח 3(  -

דף עבודה - שני סיפורים )נספח 2  (  -

אני בחברה – תיקון המידות

חב”ד בינה מתבוננים
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ב"ה

נ נ שיעור מס’ 4נ חב”ד בינה מתבוננים תיקון המידות - גאווה

אני בחברה – תיקון המידות

מהלך שיעור
גאווה חיובית

פתיחה: מיהו גאוותן

שני תלמידים יתנדבו להציג קטע קצר מול חברי הכיתה. המורה ייתן לכל אחד מהם טקסט קצר )נספח 1( שאותו 
יצטרך להקריא בקול רם, בתוקף, בעמידה על כיסא ובליווי נפנוף ביד. שני הטקסטים הם של שני כהנים גדולים. 
האחד כהן גדול אמיתי, מתתיהו הכהן הקורא "מי לה' אליי!". האחר הוא כהן גדול מדומה, המכריז על עצמו "כהן 

גדול" בכוח עושרו וקרבתו אל המלך.
לאחר ההצגה יעורר המורה דיון בכיתה.

שאלות לדיון לדוגמה:
באילו משני הטקסטים ישנה גאווה? מהי גאווה?  >

האם בקריאתו של מתתיהו אין גאווה?  >
האם לקיחת שרביט הנהגת המרד אינה גאווה?  >

האם תיתכן גאווה חיובית? מהי הגאווה החיובית? מה מקומה?  >
מה מבדיל בינה ובין הגאווה השלילית?  >

הציעו דוגמאות לפי הבנתכם.  >

המורה יחתור להביא את התלמידים להבנת ההבדל הבסיסי שבין הגאווה השלילית, המעצימה את ה"אני", ובין 
הגאווה החיובית, המעצימה את הערכים החשובים.

בסיום הדיון ילקט המורה את התובנות שעלו לכדי הגדרה שתיכתב על הלוח: הגאווה החיובית היא עשיית פעולה 
יהודית / חסידית בשליחות ה' מתוך זקיפות קומה ותוקף, ועל ידי זה מקדשים שם שמים )ולא עשיית פעולה 

בשליחות עצמי, שאז מנשאים את האדם(. 

שיעור מס’ 6

פעילות מרכזית: נכנסים לתוך הסיפור

התלמידים יחולקו לזוגות. כל זוג תלמידים יקבל דף )נספח 2( ובו שני סיפורים העוסקים בשני סוגי הגאווה ועליהם 
שאלות. כל אחד מן התלמידים יקרא לעצמו סיפור אחד וינסה לדמיין את עצמו כאחד האנשים שבסביבתו של גיבור 

הסיפור. לאחר מכן כל תלמיד יהפוך למראיין של חברו. התלמידים ישאלו זה את זה את השאלות המופיעות בדף, 
המתייחסות להרגשתם האישית בסביבתו של הגאוותן. לאחר שיסיימו התלמידים יוקראו התשובות במליאה.

לחלופין המורה יקרא את הסיפורים לשני תלמידים, והם ימלאו את המשימה לעיני הכיתה. 

יתפתח דיון על ההבדל בין הרגשתם של מי שסבבו סביב הגאוותן השלילי )על פי סיפורו של הבן איש חי( ובין 
הרגשתם של מי שסבבו סביב החסיד העומד בתפילתו בשדה התעופה. התלמידים יעמדו על העובדה שהגאוותן 

גורם להשפלת הסובבים אותו ולרגשות טינה וכעס, ולעומתו בעל הגאווה החיובית גורם תחושת הערכה, התרוממות, 
אומץ ויכולת – בסובבים אותו. המורה יעודד את התלמידים להוסיף דוגמאות משלהם לרגשות המציפים את הבאים 

בקרבת גאוותן – שלילי או חיובי, וישאל אם הם אף תורמים לסביבתם רצון לחקותם.

חב”ד בינה מתבוננים
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ב"ה

נ נ שיעור מס’ 4נ חב”ד בינה מתבוננים תיקון המידות - גאווה

אני בחברה – תיקון המידות

סיום : "הר" – "סיני"

המורה יצייר הר על הלוח. המורה ישאל את התלמידים: האם הר מסמל גאווה או ענווה? 
התלמידים כנראה ישיבו: גאווה. המורה ימשיך וישאל: ומה בנוגע להר סיני, מה הוא מסמל? – ענווה. התלמידים 

ישמעו מן המורה שהביטוי "הר סיני" נראה לכאורה נושא הפכים: "הר" מסמל גאווה, "סיני" – הר קטן ושפל, ולכן 
הוא מסמל ענווה. 

הרבי מלמד אותנו )ראו לקוטי שיחות א', עמוד 276( הוראה חשובה הנלמדת מזה: עלינו להיות גם "הר" וגם 
"סיני", בד בבד. עלינו להיות זקופי קומה כ"הר" בכל הנוגע לכל עניין רוחני קדוש, ובה בשעה להיות ענווים כ"סיני" 

בכל עניין הקשור ל"אני", להתנשאות האישית. 

משחק "הר" – "סיני" )במתכונת "ים – יבשה"(
לצורך המשחק כדאי להזכיר לתלמידים בקצרה מהי ענווה, כפי שנלמד בשיעור הקודם: ייחוס הכישרונות והיכולות 

האישיים לה', נכונות לוותר והתייחסות לאחרים בכבוד.
המורה יפנה שטח ריק בכיתה וימתח חבל או יצייר קו מבדיל על הרצפה, באמצע השטח. המורה יכריז על צד אחד 

הר", ועל הצד האחר "סיני".

כל התלמידים יעמדו בצד אחד של הקו. המורה יקרא משפטים שונים )נספח 3( שחלקם מציגים עמדה של "הר" 
)זקיפות קומה יהודית( וחלקם מציגים עמדה של "סיני" )התבטלות ה"אני"(. 

התלמידים יצטרכו לקפוץ מצד אל צד לפי המשפטים השונים. מי שקופץ לצד לא נכון יוצא מן המשחק. בסיום 
המשחק כדאי שהמורה יתייחס אל המנצחים, באמירה שאל להם להתגאות, כי בעניין של ניצחון במשחק בוודאי 

יש לנהוג כ"סיני".

אם ייגמרו המשפטים ויישאר זמן, המורה ייתן גם לחלק מן התלמידים להיות מנחי המשחק ולהמציא משפטים 
משלהם.

מהלך שיעור
גאווה חיובית

שיעור מס’ 6 חב”ד בינה מתבוננים
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ב"ה

נ נ חב”ד בינה מתבונניםנ תיקון המידות - גאווה

אני בחברה – תיקון המידות

נושא שיעור
גאים להיות יהודים

בשיעור הקודם עסקנו במעלתה של הגאווה החיובית. בשיעור זה ננסה ליישם את יתרונות 
הגאווה היהודית החיובית בחיי היומיום.

התלמידים יזהו את הקשר בין עמידה על עיקרון מול אחרים ובין היחלשות רמת  א. 
ההתנגדות אליו.

התלמידים יכירו בגאווה החיובית ככלי עזר לעמידה בניסיון בתוך השפעה חיובית על  ב. 
הסביבה. 

התלמידים יפתחו מודעות לגאווה היהודית-חסידית הפרטית של עצמם. ג. 

10 דקות, מליאה סיפור הצלחה    פתיחה   

30 דקות, קבוצות + מליאה עמידה בניסיון    פעילות מרכזית  

5 דקות, יחידני תעודת כבוד    סיכום   

סיפור המאבק והניצחון )נספח 1(  -

 ) שלוש סיטואציות מחולקות לקטעים )נספח 2   -

( + 24 סיכות ביטחון סמלים לחלוקה לתלמידים )נספח 3   -

) עותקים של דף העבודה )נספח 4   -

אני בחברה – תיקון המידות

שיעור מס’ 7 חב"ד דעת –מתחברים
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ב"ה

נ נ שיעור מס’ 4נ חב”ד בינה מתבוננים תיקון המידות - גאווה

אני בחברה – תיקון המידות

מהלך שיעור
גאים להיות יהודים

פתיחה: סיפור הצלחה

המורה יספר את סיפורה של הילדה בתיה חזן, בתו של איש מסירות הנפש ר' אהרן חזן. )נספח 1(
הסיפור יתאר לתלמידים סיטואציה של עמידה גאה בבית הספר הקומוניסטי מול התלמידים, המורה, המנהלת וראש 

העיר, בסירוב לכתוב על הלוח בשבת. 

הסיפור מראה כיצד התגמדו השונאים אל מול העמידה הגאה.
לפני קריאת הסיפור יקדים המורה מילים אחדות על הרקע לאירוע – מלחמת השלטון הקומוניסטי בחיים היהודיים 

ברוסיה, שכללה מאבק אכזרי במיוחד בחסידים, לפני כמה עשרות שנים.

לאחר השמעת הסיפור יעורר המורה דיון בכיתה על המתרחש בו.

שאלות לדיון לדוגמה:
מה חשו כנראה התלמידים האחרים?   >
מהיכן שאבה הילדה את אומץ הלב?   >

איזו מצווה היא קיימה? )קידוש השם(.  >
האם הילדה ידעה כיצד תסתיים הפרשה?   >

מה אנחנו למדים מן האופן שבו "נכנעו" האויבים?   >

מסקנה: ככל שהעמידה הגאה על עיקרון תהיה איתנה יותר, כך תיחלש ותתמעט ההתנגדות אליה.

שיעור מס’ 7תיקון המידות – גאווה  שיעור מס’ 7חב"ד דעת –מתחברים חב"ד דעת –מתחברים
33

כיתה ד'



ב"ה

נ נ שיעור מס’ 4נ חב”ד בינה מתבוננים תיקון המידות - גאווה

אני בחברה – תיקון המידות

סיום : תעודת כבוד

בעקבות ההצגות ימלאו התלמידים "תעודת כבוד" אישית )נספח 4( שתחייב אותם להתבונן אל תוך עצמם, 
ולראות איזה כוח של גאווה חיובית הם יכולים להצמיח בתוכם.

מהלך שיעור
גאים להיות יהודים

שיעור מס’ 7

פעילות מרכזית: עמידה בניסיון

התלמידים יחולקו לשלוש קבוצות. 
כל קבוצה תקבל סיטואציה של "ניסיון" מתוך האתגרים היומיומיים הניצבים בפנינו )נספח 2(. כל סיטואציה 

מחולקת לקטעים ממוספרים, והתלמידים בקבוצה יגלמו את תפקידיהם בהצגה על פי סדר המספרים.
בכל שלושת ה"ניסיונות" התבנית זהה: תלמיד אחד הוא "המתמודד" )ורק לו יש שלושה קטעי דיבור(, שלושה 

תלמידים משמיעים את קולו של יצר הרע, ושלושה תלמידים אחרים משמיעים את קולו של יצר הטוב. ילד נוסף הוא 
"כוח הגאווה החיובית". המשפט שלו הוא המשכנע לבסוף את המתמודד לעמוד בניסיון בגאון.

המציגים בכל הקבוצות יענדו סמלים )נספח 3( על פי תפקידם בהצגה.

את שמונת התפקידים בכל סיטואציה ניתן לחלק למספר תלמידים משתנה לפי גודל הקבוצה.

לאחר שלוש ההצגות ייערך דיון שיסכם את התהליך המשותף בשלוש ההצגות, למן ההתלבטות ועד להתערבות 
הגאווה החיובית וההצלחה לעמוד בניסיון בתוך השפעה על הסובבים. 

הערה:  יש לשים לב שהגאווה החיובית תתבסס על המטרה של קידוש שם שמים, ולא תתגנב לתוכה נימה 
מתנשאת של גאווה שלילית באצטלה של קדושה. מי שפועל מתוך מטרה לקדש שם שמים בסופו של דבר הבריות 
מכבדות את דבריו ואף אותו. לעומת זאת מי שמטרתו להאדיר את שמו הבריות חשות את ההתנשאות ודוחות אותו.

חב"ד דעת –מתחברים
34
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ב"ה
נושא 2: השליחות שלי בעולם

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

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

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

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

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

1

עבודת ה' )3 שיעורים( א. 

מחויבות ובחירה )3 שיעורים( ב. 

   פריסה לכיתות א’-ו’

   טבלת נושאי השיעורים ומטרות

   מערכים:

שיעור 8:  "יש" אנחנו מקיימים מצוות!

שיעור 9:  לא נוותר על הטוב ביותר

שיעור 10: מילוי מטלות מתוך תפיסה חיובית
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ב"ה
השליחות שלי בעולם \ עבודת ה' - פריסה לכיתות א’-ו’ 

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. 
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ב"ה

טבלת נושאי השיעורים ומטרות 

מטרותהסוגה בחב"דהשיעור

שיעור 8

"יש" אנחנו 
מקיימים מצוות!

-  התלמידים יבינו את הבסיס הרעיוני המוביל לעבודת ה' בהתלהבות.חכמה – פותחים 

-  התלמידים יחוו את ההבדל בין עשייה בגישה שלילית לעשייה בגישה 

חיובית, בתקווה שתוגבר המוטיבציה לעשייה בהתלהבות וחיות.

שיעור 9

לא נוותר על 
הטוב ביותר

- התלמידים יבחינו כי בדרך כלל הם רוצים לעצמם את הטוב ביותר, ושואפים בינה – מתבוננים
לבצע מטלות חשובות באופן מושלם.

-  התלמידים יחתרו לביצוע מיטבי אף בתחום הרוחני, כהשלכה להיותם 
נבחרים בידי ה' למילוי שליחותו וכרצון לסיפוק צורכי הנפש.

-  התלמידים יזדהו עם דמויות מופת שמסרו נפשם על הידור מצווה.

- התלמידים יבינו כיצד ובאיזה אופן שייך הידור מצווה גם אליהם.

שיעור 10

מילוי מטלות 
מתוך תפיסה 

חיובית

דעת – מתחברים 
ומיישמים 

-  התלמידים יעמדו על משמעות השמחה כגורם מכריע בניצחון הקרב.

-  התלמידים יחוו עד כמה עשיית דברים מתוך שמחה נעימה יותר.

-  התלמידים יפנימו כי יצירת דברים בשמחה מושכת אחרים לאדם השמח 
וגורמת להם לרצות להצטרף לעשייה.

- התלמידים יפנימו שעשיית מטלות מתוך שמחה תלויה בתפיסה האישית של 
כל אחד.

השליחות שלי בעולם – עבודת ה' – עבודת ה' בהתלהבות

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

השליחות שלי בעולם – עבודת ה' 

שיעור מס' 8 חב"ד חכמה – פותחים  עבודת ה' – עבודת ה' בהתלהבות 

נושא שיעור
יש! אנחנו מקיימים מצוות!

אחר ההתבוננות בנפשות הפועלות באדם והתנסות בעבודת המידות הנובעת ממנה, נתחיל 
בשליחות האישית של כל אחד בעולם, שבסיסה הוא עבודת ה'. עבודת ה' מתוך שמחה 

מעגנת את הכוחות שנצברו בחגים בעשייה יומיומית מתמשכת. במערך זה נתמקד ברקע 
הרעיוני לעבודת ה' בהתלהבות.

בורא העולם ומנהיגו בחר דווקא בנו לקיים את מצוותיו. התבוננות בגודל הזכות גורמת לנו 
לעשיית המצוות בהתלהבות, מתוך הידיעה שאנו גורמים עונג לבורא. המקיים מצוות מתוך 

גישה חיובית ובהתלהבות משביח את מצוותיו, מרוויח חיים מלאי סיפוק ואושר ומשפיע 
אווירה חיובית על כל סביבתו.

התלמידים יבינו את הבסיס הרעיוני המוביל לעבודת ה' בהתלהבות. א. 
התלמידים יחוו את ההבדל בין עשייה בגישה שלילית לעשייה בגישה חיובית, בתקווה  ב. 

שתוגבר המוטיבציה לעשייה בהתלהבות וחיות.  

איך נושאים כד?               10 דקות, מליאה פתיחה  

מהו הכד?               10 דקות, יחידני פעילות 1    

פעילות 2             עשייה בהתלהבות              20 דקות, זוגות + מליאה

בוחרים בגישה חיובית              5 דקות, מליאה סיכום  

כרטיסיות פרצופים )נספח 2( – לבחירה  -

רשימת מצוות )נספח 4(   -

) סיפור "איך נושאים כד?" )נספח 1   -

 ) דפי עבודה )נספח 3   -
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ב"ה

השליחות שלי בעולם – עבודת ה' 

שיעור מס' 8 חב"ד חכמה – פותחים  עבודת ה' – עבודת ה' בהתלהבות 

מהלך השיעור
יש! אנחנו מקיימים מצוות!

פתיחה: איך נושאים כד?

המורה יחלק ויקרא לתלמידים את הסיפור "איך נושאים כד" בשלושה חלקים )נספח 1(. 
לאחר כל חלק יזמין המורה תלמיד שיציג את האופן שבו נישא כד השתייה באותו חלק בסיפור, ויעורר דיון בכיתה.

שאלות לדיון לדוגמה:
איך הלך התלמיד שנשא את הכד?  >

מה היה סבר פניו?  >
מה הרגיש בלבו?  >

האם ייתכן שטפטפו מים מן הכד?  >
איך הניח התלמיד את המגש?  >

סיכום ביניים: פעולות דומות יכולות להיעשות בגישות שונות: גישה שלילית, גישה עניינית או גישה חיובית, גישה 
כועסת או נלהבת, גישה אדישה או אכפתית, ועוד.

הצעה לגיוון: 
במהלך הסיפור, ההצגות והדיון אפשר לשלב כרטיסי פרצופים בעלי הבעות שונות להעשרת הדיון )נספח 2(.

פעילות 1: מהו הכד?

התלמידים יקבלו דף עבודה להשלמת הנמשל מול המשל )נספח 3(. 
בחלק הימני של הדף מופיעים משפטים מן המשל, ובחלק השמאלי מופיעים המשפטים של הנמשל. 

התלמידים ימתחו קווים בין המשל לנמשל. אפשר לעשות זאת בתוך דיון משותף בהכוונת המורה. 

סיכום ביניים: 
אין די בקיום המצוות באופן טכני בלבד. יש להתבונן בזכות הגדולה שלנו ו"לשאת את הכד" – לקיים מצוות – מתוך 

התלהבות.
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ב"ה

השליחות שלי בעולם – עבודת ה' 

שיעור מס' 8 חב"ד חכמה – פותחים  עבודת ה' – עבודת ה' בהתלהבות 

פעילות 2: עשייה בהתלהבות

המורה יבקש מן התלמידים להתפצל לזוגות. 
כל זוג יציג מצווה בשני אופני עשייה: באדישות ובהתלהבות. 

כדאי לכוון מחצית מן הזוגות למצוות שבין אדם לחברו, ומחצית מן הזוגות למצוות שבין אדם למקום. 

ההצגות יכולות להיות בפנטומימה או בדיבור. המורה יוכל להיעזר בהצעה לרשימת מצוות )נספח 4(.

סיכום: בוחרים בגישה חיובית

התלמידים יספרו על תחושותיהם כאשר הם פועלים בגישה חיובית. 

התלמידים יכירו את הרווח שמפיק מעשייתו העושה מתוך התלהבות: תחושת סיפוק, רצון לעשות עוד, השפעת 
אווירה חיובית על כל הסביבה וכן הלאה.

המורה יכתוב בגדול על הלוח: "חשוב לי לקיים מצוות בהתלהבות כי..." ויבקש מן תלמידים להשלים אותו בעל פה 
או על גבי הלוח. 

מהלך שיעור
יש! אנחנו מקיימים מצוות!

    מקורות לעיון ולהעשרה

א.  חודשי השנה משולים לקרונות הרכבת שאת כולם מוביל הקטר, הלא הוא חודש תשרי, ממנו אנו שואבים כוחות רוחניים 
למשך כל השנה. מהו ה"שלל" הרוחני שהרווחנו ב"יריד" החגים בחודש האחרון? בראש-השנה המלכנו את הקב"ה וקיבלנו 
־ללינו את עול מלכותו, הרגשה שתלוה אותנו כל השנה בקיום המצוות. ביום-כיפור התחרטנו על מעשינו ושבנו בתשובה שלי

־הה, החלטה זו תשפיע על מעשינו בשנה החדשה. בסוכות ראינו שלמרות ההבדלים בין ארבעת המינים המייצגים את כל הש
כבות בעם ישראל יש להתאגד יחד, ועל אחדות זו נשמור בכל תחום בחיינו. בשמחת-תורה שמחנו ורקדנו עם התורה ובאותה 

דביקות נמשיך לשמוח ולאהוב את התורה הקדושה.

ב.  משל מחכם ואיש פשוט, שהפשוט רחוק מאד מערכו של החכם, וכאשר החכם מצווה לאיש הפשוט לעשות משהו, הדבר 
גורם עונג עצום לאיש, על גודל זכותו לשרת אדם גדול כזה. )היום יום ח' מרחשוון(

ג.   כשיתבונן האדם כמה גדולים חסדי הבורא ברוך הוא – שקטן שבקטנים כמוהו, יכול לגרום נחת רוח לגדול הגדולים כמו 
שכתוב 'ולגדולתו אין חקר'; ואם כן – צריך האדם לחיות תמיד מתוך השראה זו, ולעשות את העבודה בלב ונפש חפצה )היום 

יום ח' כסלו(.

־..   כפי שמורגל בפי הטף )מתוך שנים עשר הפסוקים ואמרות חז"ל שביקש הרבי לשנן לכל ילדי ישראל( "ישמח ישראל בעו
שיו, פרוש שכל מי שהוא מזרע ישראל יש לו לשמוח בשמחת ה' אשר שש ושמח בדירתו בתחתונים" )תניא סוף פרק ל"ג (.
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ב"ה

השליחות שלי בעולם – עבודת ה' 

שיעור מס' 9עבודת ה' – עבודת ה' בהתלהבות  חב"ד בינה– מתבוננים 

נושא שיעור
לא נוותר על הטוב ביותר

בשיעור הקודם דובר על ההתלהבות והשמחה בעבודת ה' בגלל הזכות להיבחר בידי ריבון העולם ולעשות כבקשתו וכדרישתו 
משהו מיוחד. מערך זה מדגיש את הרגשת ה"נבחרת" שלנו: ה' בחר בנו וממילא אנו נעשה הכל בצורה הטובה ביותר.   

אנחנו תמיד רוצים בשביל עצמנו את הטוב ביותר. הכריך הכי טעים בהפסקה, הילקוט הכי חדש על הגב, הבגד הכי יפה בבית 
הכנסת. צריך לוודא שלא נהפוך ל"מסתפקים במועט" דווקא כשמדובר בקיום מצוות – "אז מה אם זה לא הכי מהודר, העיקר 

שיצאתי ידי חובה..." 
את הרצון שלנו לטוב ביותר בעניינים חומריים עלינו להשליך על קיום המצוות. אנו מורכבים מגוף ומנפש )גם אם אנו שוכחים 
זאת לפעמים(, וגם בשביל הנפש חשוב לנו הטוב ביותר. המצוות שלנו יהיו הטובות ביותר והיפות ביותר, משום שבהיותנו בנים 

נבחרים לה' מגיע לנו הטוב ביותר. ישנו קיום מצוות מינימלי, וישנן מצוות בהידור. אנחנו - לא נוותר על הטוב ביותר! ההידור 
הוא השלכה מעשית למה שנלמד בשיעורים הקודמים – האהבה והחשיבות שאנו מייחסים לעבודת ה'.   דרך היכרות עם 

סיפורי צדיקים ועם סיפורים בני זמננו בנושא ההתעקשות על הידורים, ודרך משחק הממחיש לתלמידים כיצד ביכולתם להדר 
במצוותיהם, נגיע למסקנה: גם בקיום מצוות לא נוותר על הטוב ביותר!

התלמידים יבחינו כי בדרך כלל הם רוצים לעצמם את הטוב ביותר, ושואפים לבצע מטלות חשובות באופן  א. 
מושלם.

התלמידים יחתרו לביצוע מיטבי אף בתחום הרוחני, כהשלכה להיותם נבחרים בידי ה' למילוי שליחותו וכרצון  ב. 
לסיפוק צורכי הנפש.

התלמידים יזדהו עם דמויות מופת שמסרו נפשם על הידור מצווה. ג. 

התלמידים יבינו כיצד ובאיזה אופן שייך הידור מצווה גם אליהם. ד. 

5 דקות, מליאה איזה כרטיס אבחר?   פתיחה  

20 דקות, קבוצות + מליאה סיפורי הידור מצווה   פעילות 1    

10 דקות, מליאה פעילות 2            מקשטים מצוות   

10 דקות, יחידני מקשטים ומהדרים   סיכום  

סיפורי מסירות נפש )נספח 2(  -

 ) כרטיסי ברכה )נספח 1   -

) כרטיסי משחק )נספח 3   -

( + בריסטולים להדבקה מאחורי הסימנייה כדי לייצבה.  סימניות )נספח 4   -
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ב"ה

השליחות שלי בעולם – עבודת ה' 

שיעור מס' 8 חב"ד חכמה – פותחים  עבודת ה' – עבודת ה' בהתלהבות 

מהלך שיעור
לא נוותר על הטוב ביותר

פתיחה: איזה כרטיס אבחר?

המורה יתלה על הלוח ארבעה כרטיסי ברכה )נספח 1(: שלושה מתוכם מעוצבים ויפים, והרביעי הוא דף שורות 
תלוש ממחברת ועליו משורבטות כמה מילות ברכה בכתב מרושל. כל טור ספסלים יבחר נציג, או שהמורה יבחר 

בעצמו ארבעה תלמידים. כל נציג בתורו יבחר כרטיס אחד לעצמו. מובן שהמורה ידגיש שלא משנה באיזה כרטיס 
לבחור. התלמיד האחרון יקבל את הנייר המשורבט ויתאכזב מאוד. 

התלמידים יחזרו למקומם והמורה יפרה דיון: מהו הכרטיס? )דף ועליו ברכה(. מהו אם כן ההבדל בין הכרטיסים? )זה 
יותר יפה, זה מקושט, זה מקושקש(. אבל גם כרטיס כזה הוא כרטיס ברכה. מגיעים למסקנה: כולנו רוצים תמיד את 

הטוב ביותר. אפילו אם מדובר רק בכרטיס, בכל זאת רוצים לקבל את היפה ביותר.
הערה: את הפעילות הזו אפשר לעשות בכל ארבעה חפצים ששווים באיכותם ובמטרתם אך שלושה מהם בעלי 

חזות חיצונית מושקעת ואסתטית והרביעי לא. זאת כדי להדגיש שגם כאשר התוכן זהה, בכל זאת יש העדפה 
למראה החיצוני.

פעילות 1: סיפור הידור מצווה

כל קבוצת תלמידים תקבל סיפור של דוגמה למסירות נפש על הידור מצווה )נספח 2(, והיא תבחר כיצד להציגו 
לפני הכיתה: בציור, בפנטומימה בקריאה ועוד. לאחר כל הצגה של סיפור יתקיים דיון במליאה. לחלופין, אם הזמן 

קצר, המורה יספר סיפור או שניים ועליהם יתקיים הדיון.
במסקנת הדיון חשוב להדגיש: בכל הסיפורים היה אפשר לקיים את המצווה )או להימנע מעברה( בכל מקרה, ובכל 

זאת הייתה בהם מסירות נפש על הידור מצווה, שהמצווה לא רק תקוים אלא תהיה יפה ומהודרת. כך הוכיחו שגם 
דברים שעושים בשביל הנפש, ודווקא דברים שעושים בשביל הנפש, צריכים להיות הכי יפים והכי טובים. כי יהודי 

חפץ לעשות את השליחות שהוטלה עליו בשלמות. בזאת הוא מוכיח את החשיבות שהוא רואה בתפקיד שקיבל, את 
השמחה שלו למלא את השליחות ואת האמונה שלו כי הוא ראוי למלא שליחות זו. 

שאלות לדיון לדוגמה:

על מה מסרו נפשם הרבי ור' מענדל פוטרפס?  >
מה השתדלו כל כך יאיר וחגית לעשות?  >

האם לא היה אפשר לקיים את המצווה ללא המאמצים שלהם? למה אם כן התאמצו כל כך?  >
מהו הידור מצווה? לשם מה רצוי שהמצוות יהיו יפות?  >

מה אנו מוכיחים במאמצינו להדר במצווה?  >

מסקנה: לא נותר על הטוב ביותר! כי ה' חשוב לנו, כי הנפש חשובה לנו.
המורה יקשר זאת למערך הקודם: ה' בחר בנו ואנו מאושרים בזה, וממילא רוצים לעשות הכל הכי טוב שאפשר.

שיעור מס' 9 חב"ד בינה– מתבוננים 
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פעילות 2: מקשטים מצוות

המורה יסדר על הרצפה, על שולחן או על הלוח כרטיסים למשחק זיכרון )נספח 3(. 
בזוגות הכרטיסים מופיעות מצוות ומולן אפשרויות להדר בהן. כל המצוות וכן ההידורים הן באפשרות התלמידים, 

או שייכים לעולמם. 
המשחק יתנהל על פי הכללים המוכרים: כל קבוצה בתורה תבחר זוג כרטיסים. אם התגלו כזוג - היא זוכה בו 
ובתור נוסף. אם הכרטיסים לא התאימו, התור עובר לקבוצה הבאה. מנצחת הקבוצה שצברה את כמות הזוגות 

הגבוהה ביותר.

הערה: מטרת הפעילות היא "להוריד" את הדברים הנשגבים מן הסיפורים שבפעילות הקודמת אל חיי היומיום של 
התלמידים, שלא יצאו מהשיעור בחרדת קודש אלא גם מצוידים בכלים מעשיים יישומיים – איך להדר במצווה.

סיום: מקשטים ומהדרים

כל תלמיד יקבל סימנייה ועליה המילים "לא נוותר על הטוב ביותר" )נספח 4(. 
את הסימנייה יש להדביק על בריסטול, על מנת לתת לה יציבות וקשיחות. מאחורי הסימנייה הוא יכתוב לעצמו את 

הידור המצווה שבחר לעצמו לשבוע הקרוב, ובה יסמן כל יום אם עמד בהחלטתו. את המילים כמובן רצוי לקשט 
ולצבוע.

מהלך שיעור
לא נוותר על הטוב ביותר

שיעור מס' 9

זיקה לתאריכים החסידיים שבחודש: 

סיפור 3 בנספח 3 מתאים ליום י"ט כסלו, שבו יצא אדמו"ר הזקן ממאסר ומאז החלה הפצת החסידות, או ליום 
כ"ד טבת, יום הסתלקותו של אדמו"ר הזקן.

חב"ד בינה– מתבוננים 
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שיעור מס' 10עבודת ה' – עבודת ה' בהתלהבות  חב"ד דעת– מתחברים

נושא שיעור
מילוי מטלות מתוך תפיסה חיובית

בעקבות שני המערכים הקודמים, בהם עסקנו בסיבות ובביטוי המעשי של עבודת ה' מתוך שמחה, נבחן כיצד רעיון זה 
מתבטא בהתמודדות יומיומית בכל התחומים. מילוי מטלות מתוך שמחה עושה את כל החיים טובים יותר ויפים יותר. מעבר 

לכל ההסברים והדוגמאות, אם נשמח – כל היום שלנו ייראה אחרת.
השמחה על פי התניא גורמת לזריזות, וזריזות שמחה היא הדרך לנצח במלחמת היצר ולהתקדם בעבודת ה'. כאשר העצבות 
מושלת באדם הוא מרגיש כבדות, ושום כוח רוחני או פיזי לא יסייע לו במלחמת היצרים. כיצד עבודה בשמחה מסייעת לגבור 

על היצר? במישור האישי: שמחה תורמת במהלך העשייה לקלות, לזרימה ולזריזות, ולתוצר טוב יותר בהתאם. במישור 
החברתי: הסובבים נוטים להתחבר עם העשייה של האדם השמח, גם הם רוצים להצטרף אליו )שמחתו מניעה אותם 

לעשייה( או סתם להיות בקרבתו. מילוי מטרה מתוך שמחה אינו תלוי רק בסוג המטלה, אלא בעיקר בתפיסה של האדם 
למשימה שעליו לבצע.

השיעור מועבר באופן חווייתי מאוד ובו התלמידים יתנסו במעשים ובאירועים יומיומיים: כיצד הם נחווים כאשר הם נעשים 
בשמחה וכיצד הם נחווים כאשר הם נעשים מתוך עצבות.

התלמידים יעמדו על משמעות השמחה כגורם מכריע בניצחון הקרב. א. 

התלמידים יחוו עד כמה עשיית דברים מתוך שמחה נעימה יותר. ב. 

התלמידים יפנימו כי יצירת דברים בשמחה מושכת אחרים לאדם השמח וגורמת להם לרצות להצטרף    ג. 
     לעשייה.

התלמידים יפנימו שעשיית מטלות מתוך שמחה תלויה בתפיסה האישית של כל אחד. ד. 

פתיחה           כוחה של השמחה             5 דקות, מליאה

פעילות 1            השמחה המשפיעה            10 דקות, קבוצות + מליאה

20 דקות, מליאה פעילות 2           הכל תלוי בך   

10 דקות, יחידני סיום           מגלים איך לשמוח  

דף ההצעות כובע שחור וכובע ורוד, או שני זוגות משקפיים – כהים ובהירים פתקיות משימה )נספח 1(.   -
דוגמאות לאירועים ואמירות )נספח 3(   -

) דקלומים )נספח 2   -
( + מדבקות חייכנים דפי משימה )נספח 4   -

שני משחקי קלפים – רצוי משחקים מוכרים, כמו רביעיות או זיכרון. יש להימנע ממשחק בקלפי אס, מלך      -
     וכו', שכן הרבי מביא בשיחותיו שבצורות קלפים אלו ישנה טומאה ואין לשחק בהם גם ללא כסף.
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מהלך שיעור
מילוי מטלות מתוך תפיסה חיובית

פתיחה: כוחה של השמחה

שני תלמידים יעמדו לפני הכיתה למשחק "הורדת ידיים". כל אחד מהם יקבל פתקית שעליה הנחיה שונה 
)נספח 1(.   תלמיד אחד יצטרך לעמוד ברפיון, בכבדות, בראש שמוט וללא חשק. תלמיד אחר יצטרך לעמוד 

בשמחה, בחוזק, בחשק. בשלב זה, לאחר שהכיתה רואה את התלמידים העומדים זה מול זה, אפשר לברר מי 
לדעתם ינצח, ולוותר על ההתנסות. 

בעזרת שאלות מנחות התלמידים יגיעו למסקנה שכאשר האדם נמצא בעצבות וכבדות אין לו כוחות פנימיים ולכן 
הוא לא מצליח לנצח בקלות. לסיכום המורה יכתוב על הלוח את דברי התניא: "כגון שני אנשים המתאבקים זה עם 

זה להפיל זה את זה: הנה אם האחד הוא בעצלות וכבדות – ינוצח בקל ויפול גם אם הוא גיבור יותר מחברו. 
ככה ממש בניצחון היצר: אי אפשר לנצחו בעצלות וכבדות הנמשכות מעצבות... כי אם בזריזות הנמשכת משמחה" 
)מתוך פרק כ"ו(, יקרא אותם לכיתה ויסביר: כאשר יהודי שמח וזריז יש לו הרבה יותר סיכויים לנצח, גם אם הוא לא 

חזק כל כך גופנית. לאחר ההתנסות והסבר דברי התניא יתפתח דיון קצר.

שאלות לדיון לדוגמה:
באילו מלחמות צריך לנצח? )יש להתייחס למלחמות בתחום האישי ובתחום הרוחני(.  >

האם קרה לכם שהצלחתם או שלא הצלחתם לעשות דברים מכיוון שהייתם בעצבות או בייאוש?  >
הערה: חשוב להציף אירועים המתייחסים למילוי מטלות בכיתה, לדוגמה: כשתלמיד יושב לפני מבחן והוא אומר "אין 

לי תקווה, אני לא אצליח" – הוא לא מצליח, ולהפך – כשהוא בשמחה ובביטחון הוא יתגבר והוא עשוי להצליח. 

פעילות 1: השמחה המשפיעה

"המשחק המושך"
המורה יוציא ארבעה או חמישה תלמידים מן הכיתה. לאחר מכן יחלק המורה את הכיתה לשניים או ליותר, לפי 

שיקול דעתו. כל קבוצה תקבל משחק קלפים )רצוי שיהיה משחק מוכר כדי להימנע מהסבר, הוראות ותרגול בזמן 
־ששיעור(. קבוצה אחת תקבל הוראה לשחק ברצינות – שלא לדבר, לחייך או לצחוק מלבד מה שמתחייב מן המ

שחק. הקבוצה האחרת תתבקש לשחק בחיוכים. לאחר שהקבוצות יסיימו את שלב התארגנות למשחק והן כבר 
משחקות, ייכנסו ארבעת התלמידים שהיו בחוץ. עליהם להסתובב ולהתבונן בקבוצות ולבחור להם קבוצה להצטרף 

אליה. רוב התלמידים יבחרו להצטרף לקבוצה השמחה. 
־ששלב זה ייפסק המשחק, וכל קבוצה תדווח על התחושה שלה בשעת המשחק ועל האווירה. לאחר מכן יסבירו הת
למידים המצטרפים מדוע בחרו בקבוצה השמחה. התלמידים יגדירו את בחירתם בצורות שונות: את המשחק הזה 

אהבנו יותר, בקבוצה זו נהנינו, היה מעניין יותר וכדומה.
המורה יציע לכיתה: "נגלה את הסוד?" והתלמידים יספרו לנציגים שהצטרפו כי קבוצה אחת הייתה מחייכת וקבוצה 
אחת רצינית. כך יתברר שבלי לדעת נמשכו התלמידים דווקא אל הקבוצה השמחה. מצב הרוח המרומם שלה הפך 

אותה למעניינת ומושכת, ולכן הם רצו להצטרף לעשייה שלה.

מסקנה: ככל ששמחים האווירה טובה יותר, נעים למי ששמח ונעים גם להתחבר אליו ולהיות בקרבתו. עשייה מתוך 
שמחה גורמת לסביבה לרצות להצטרף אליה וכך עשייה גוררת עשייה. כדאי להביא דוגמה )יציאה למבצעים, סיוע 

בבית וכדומה(.

שיעור מס' 10 חב"ד דעת– מתחברים
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פעילות 2: הכל תלוי בך

שלב א'
המורה יחלק לכל תלמיד שני שירים )נספח 2(, יקרא אותם קריאה ראשונית וידגים את ההקבלה ביניהם: שניהם 
מתארים בדיוק את אותו סדר יום, רק שאחד נעשה בחיוך ובשמחה והאחר נעשה מתוך עצבות וייאוש. כשעושים 
מתוך שמחה מהלך העשייה קל, נעים, מהיר וזורם, והתוצר משובח וטוב. ולהפך, כשעצובים, מהלך העשייה כבד 

ומעיק, והתוצר גם הוא אינו מושלם ואיננו במיטבו.
המורה ישאל: למה הדובר בשיר הראשון שמח, ולמה בשיר השני הוא עצוב? תשובות התלמידים יובילו למסקנה 

כי זוהי התפיסה שלו, כך הוא בחר לראות את הדברים. תמיד אפשר לשנות את החשיבה ולראות את הדברים 
שמביאים לעשייה שמחה.

במהלך הפעילות אפשר גם להמחיז את השירים: המורה יבחר שני נציגים שיודעים להציג היטב )על מנת שהמסר 
יופנם(, והם יציגו את השיר לפני הכיתה.

הערה: במקום דיון אפשר לבקש מן התלמידים לתת דוגמאות מהחיים שלהם ולספר כיצד עשייה בשמחה תרמה 
להצלחתו של מעשה שלהם, ולהפך.

שלב ב'
המורה יקדים ויאמר לתלמידים כי לאחר שראינו כמה חשוב לבצע מטלות בשמחה, עלינו לנסות למצוא דרכים 

שיביאו אותנו לשמחה.
המורה יציג לכיתה אירוע ויבקש את תגובת התלמידים אליו. כל מורה יוכל לבחור אירוע המתאים להתמודדויות 

שבכיתתו, ואפשר להשתמש בהצעות לאירועים )נספח 3(.
המורה יחזיק בידו שני כובעים, שחור וורוד. הוא יקרא לאחד התלמידים שיחבוש את הכובע השחור ויגיד משפטים 

שמביאים לעצבות ולאי חשק. לאחר מכן יקרא לתלמיד שרוצה לחבוש את הכובע הוורוד, והוא יאמר משפטים 
שיביאו לידי שמחה. לחלופין המורה עצמו יכול לחבוש בכל פעם כובע אחר ולבקש מן התלמידים שיאמרו 

משפטים הקשורים לראייה של האירוע באופן "שחור" או "ורוד". אם התלמידים מתקשים אפשר ליצור מראש 
משפטים )הצעות למשפטים בנספח 3(, והתלמידים יצטרכו להחליט לאיזה כובע שייך כל משפט.

סיום: מגלים איך לשמוח

המורה יחלק לכיתה דפי עבודה )נספח 4(. 
בפעילות זו כל תלמיד יבחר מעשה אחד שהוא רוצה לבצע השבוע מתוך שמחה, ויציין מהן האמירות או הפעולות 
שיסייעו לו במשימתו. יש להנחות את התלמידים לבחור מעשים רגילים ויומיומיים החוזרים על עצמם בלימודים או 

בבית, כגון הכנת שיעורי בית או ריקון פח האשפה.

מהלך שיעור
מילוי מטלות מתוך תפיסה חיובית

שיעור מס' 10

הערה:  לפעילות זו לא כדאי לבחור לארבעת הנציגים שיוצאים מן הכיתה תלמידים שיבחרו קבוצה מסוימת לפי 
המשתתפים בה בלי להתייחס לעניין. כמו כן רצוי לחלק את התלמידים לקבוצות על פי גורל כלשהו כדי למנוע 

היווצרות חבורה מגובשת ש"תזמין" אליה תלמידים בלי קשר להשלכות הניסוי.

חב"ד דעת– מתחברים
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ב"ה
נושא 2: השליחות שלי בעולם -מחויבות ובחירה

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

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

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

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

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

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

יציבה ורכישת כלים להתמודדות.

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

1

עבודת ה' )3 שיעורים( א. 

מחויבות ובחירה )3 שיעורים( ב. 

   פריסה לכיתות א’-ו’

   טבלת נושאי השיעורים ומטרות

   מערכים:

שיעור 11:   עם לבדד ישכון – עמידה על עקרונות

שיעור 12:   חסיד יוצר סביבה – הכח להשפיע

שיעור 13:   בדרכי נועם ובתוקף המתאים

שיעור 13*:  מצליחים להשפיע – מעגלי השפעה
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ב"ה

תה
הכי

תה א’
כי

תה ב’
כי

תה ג’
כי

תה ד’
כי

תה ה’
כי

תה ו’
כי

מיקוד 
ה

תי
שנ

ה
היצר הטוב והיצר הרע

צבאות ה’
מצווה גוררת מצווה

יחיד מול חברה 
בבחירה בין הטוב לבין 

הרע

איך הופכים ניסיון לנס 
)צמיחה(?

ש 
התמודדות בבחירה – נפ
ש בהמית

אלוקית מול נפ

פירוט 

שני 
באדם קיימים 

יצרים: היצר הטוב 
והיצר הרע. על האדם 

שמוע בקול 
לבחור ל

היצר הטוב, המנחה 
אותו לנהוג לפי הטוב 

האמיתי המתבטא 
בתורה.

הבחירה בין טוב לבין רע 
שדה 

שולה ללחימה ב
מ

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

המצוות. זהו צבא עולמי, 
שיים 

שגים אי
שמביא להי

ולאומיים עד ליעד הנכסף 
– הגאולה.

הבחירה בטוב מגבירה 
שבאדם, 

את האור 
ומעניקה לו כוח 

שיך לבחור בטוב. 
להמ

יהודי צריך לפעול על 
פי עקרונות התורה, 

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

עליו ללכת בדרכו 
שון – 

של העברי הרא
אברהם אבינו.

שתדל 
על היהודי לה

לא להגיע לידי ניסיון 
שר 

ש לנפילה. כא
ש

מח
בכל זאת נתקלים 

שזהו 
ש לדעת 

בניסיון, י
שר לצמוח 

שאפ
כלי, 

ש לעמוד 
באמצעותו. י

בניסיון בתוקף מתוך 
שהרי 

שות פנימית, 
נחי

שות טוב 
יהודי רוצה לע

שות 
וליהודי מתאים לע

רק טוב. 

שות: 
שתי נפ

ביהודי קיימות 
האלוקית והבהמית. הרצון 

שלו הוא רצון 
הפנימי האמתי 

של 
ש האלוקית. קולה 

הנפ
שכל 

שמע ב
ש האלוקית נ

הנפ
ובהיגיון. לעומתה מתבטאת 
ש הבהמית בעיקר בלב 

הנפ
שק הרגעי. הבחירה בטוב  

ובח
ממצה את היכולת הטמונה 
בכל אחד, וגורמת לסיפוק 

שר תמידי. 
ולאו

ם 
היבטי

ם- 
תיי

חבר
ם

סידיי
ח

מתן כלים לזיהוי 
שונים 

הקולות ה
והגברת ההנעה לבחור 

בטוב.

 הקניית תכסיסי קרב 
במלחמת החיים: לא 

להראות עייפות, לדבוק 
במטרה, לא לתת דריסת 

רגל לאויב, להילחם 
מלחמת תנופה נגד 

הרע כבר בתחילת היום 
באמירת 'מודה אני' 

והתגברות כארי לעבודת 
ה'.

שייה חיובית 
אימון בע

עקבית מקל על 
הבחירה בטוב.

של הבחירה 
תוצאותיה 

שורים: 
בטוב במי

שי, הרוחני והחברתי 
האי

שך 
מעודדות את המ

קיומה.

פיתוח החלטיות 
יהודית, עמידה על 
עקרונות מול סחף 

חברתי.
שיטות פעולה לעמידה 

בניסיונות.

שליטה 
שיטות פעולה ל

מתן 
שליטה 

עצמית.פיתוח 
עצמית בעבודה על המידות, 

בהתנהגות כלפי החברה 
שפחה וכן בתחום 

ובתוך המ
הרוחני.

השליחות שלי בעולם / מחויבות ובחירה - פריסה לכיתות א’-ו’ 
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ב"ה

טבלת נושאי השיעורים ומטרות 

מטרותהסוגה בחב"דהשיעור

שיעור 11

עם לבדד ישכון 
– עמידה על 

עקרונות

- התלמידים יזהו מצבים שבהם יש לדבוק באמת למרות הלחץ החברתי.חכמה – פותחים 

- התלמידים ישקללו את הקושי הגשמי והנפשי שבעמידה על עקרונות מול הרווח 
הערכי, הנפשי והרוחני.

- התלמידים ישאבו כח מסיפורי מופת בהיסטוריה היהודית.

- התלמידים יהיו מסוגלים להשליך את התובנה שלמדו על החלטות בחיי היומיום.

שיעור 12

חסיד יוצר
סביבה – הכח 

להשפיע

- התלמידים יבינו כי בכח יחידים לשנות גישה של ציבור.בינה – מתבוננים
- התלמידים יכירו כיווני חשיבה המעניקים כח לעמוד "אחד מול כולם" מתוך עמדת 

השפעה חיובית.

שיעור 13

בדרכי נועם 
ובתוקף המתאים

דעת – מתחברים 
ומיישמים 

- התלמידים יזהו דרכים נכונות ולא נכונות לעמוד על שלהם.
- התלמידים יבינו את השוויון בין נפילה גשמית לנפילה רוחנית גם ביחסם אל הנופל.
- התלמידים יתרגלו דרכים אסרטיביות לעמוד על שלהם בלי לפסול את הזולת או 

לפגוע בו.

שיעור 13*

מצליחים 
להשפיע – מעגלי 

השפעה

דעת – מתחברים 
ומיישמים 

-  התלמידים יעמדו על החוסן שנותנת עמדת השפעה.
-  התלמידים יכירו אסטרטגיות של השפעה על הסביבה.

-  התלמידים יתנסו בשימוש בכיווני החשיבה המעניקים כח וישתמשו באסטרטגיות 
מעצימות במעגלים השונים – משפחה, כיתה, קהילה.

השליחות שלי בעולם – מחויבות ובחירה – יחיד מול חברה בבחירה בין הטוב לרע 

התייחסות למעגל השנה ותאריכים חסידיים:  כ"ד טבת
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ב"ה

השליחות שלי בעולם – מחוייבות ובחירה 

שיעור מס' 11 חב"ד חכמה – פותחים  מחויבות ובחירה – יחיד מול חברה בבחירה בין טוב לרע 

נושא שיעור
עם לבדד ישכון

אנו חיים בעולם שבו נוכחות ה' מוסתרת. מראשית ההיסטוריה האנושית נחלקים בני האדם לשתי 
קבוצות עיקריות: אלו שמכירים בנוכחות הבורא, נשמעים לרצונו ומקיימים את ציווייו, לעומת אלו 

החיים חיי חומר, ללא התחשבות בה' ובתורתו.
בדורו של אברהם העברי, היה הוא היחידי מן העבר הרוחני, בעוד כל אנשי דורו היו מן העבר השני. 

מאז ועד היום, יהודים מוצאים את עצמם לעיתים קרובות בהתמודדות של יחיד מול רבים. ההיצמדות 
לאמת האלוקית מחייבת זאת. אך בכל יהודי טמונים גם הכוחות לעמוד בהצלחה בהתמודדות זו.

מובן שההתמודדות של יחיד מול רבים בבחירה בין טוב לרע לובשת פנים רבות – רוחניות, מוסריות 
וחברתיות. היא מצריכה גיבוש זהות יציבה ורכישת כלים להתמודדות )עליהם יורחב במערכים 

הבאים(. במערך זה תודגש יכולת העמידה על עקרונות.

התלמידים יזהו מצבים שבהם יש לדבוק באמת למרות הלחץ החברתי. א. 

התלמידים ישקללו את הקושי הגשמי והנפשי שבעמידה על עקרונות מול הרווח הערכי, הנפשי  ב. 

והרוחני.

התלמידים ישאבו כח מסיפורי מופת בהיסטוריה היהודית. ג. 

התלמידים יהיו מסוגלים להשליך את התובנה שלמדו על החלטות בחיי היומיום. ד. 

10 דקות, מליאה פתיחה   יחיד מול רבים   

5 דקות, מליאה פעילות 1             אחד מול כולם   

15 דקות, מליאה פעילות 2             לאות ולמופת   

10 דקות, מליאה פעילות 3            "אמת" מול "כולם"  

5 דקות, מליאה בשכונה של אברהם   סיום  

הכנת שלטים "אמת" ו"כולם"  -

סיפורי גבורה )נספח 1(  -

דוגמאות לשאלות למשחק אישיות )נספח 2 (  -

סיטואציות למשחק )נספח 3(  -

סיפור על הרבי )נספח 4(   -
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ב"ה

השליחות שלי בעולם – מחוייבות ובחירה 

שיעור מס' 11 חב"ד חכמה – פותחים  מחויבות ובחירה – יחיד מול חברה בבחירה בין טוב לרע 

מהלך שיעור
עם לבדד ישכון

פתיחה: יחיד מול רבים

תלמיד אחד יתנדב לצאת אל מחוץ לכיתה. המורה יספר שעוד מעט הוא יבקש מכולם לחפש ולמצוא צבע מסוים 
)כמו בתופסת הצבעים(, אך יהיה עליהם להתעלם מן הצבע שהוא יאמר ולהתנהל כאילו הוא אמר דווקא צבע 

אדום.
התלמיד שבחוץ יחזור לכיתה והמורה יתחיל לשחק במשחק צבעים. המורה יודיע: על כל אחד להסתובב בכיתה 

למצוא חפץ בצבע צהוב, להצביע עליו או להניפו אל-על!
לאחר שיתחיל המשחק, בתוך דקות אחדות יגלה התלמיד שהיה בחוץ דבר מוזר: בעוד הוא מצביע על צהוב, כל 
האחרים שסביבו מצביעים על אדום. הוא ינהג באחת מן השתיים: או שהוא יניח שהתבלבל וימהר למצוא משהו 

אדום "כדי להיות כמו כולם", או שהוא יתווכח: "אמרו צהוב!"
"לא נכון, אמרו אדום", יענו התלמידים, ואז הוא יצטרך להחליט מה לעשות...

המשחק ייפסק ויתפתח דיון ביניים בהכוונת המורה: התלמיד יספר על מחשבותיו, תחושותיו והחלטתו כאשר גילה 
שהצבע שבידו שונה.

מסקנה: 

גם כאשר אנחנו יודעים בבירור עובדה מסוימת שראינו או שמענו, אנחנו עלולים להתבלבל כאשר מסביב טוענים 
אחרת. למעשים של הסביבה יש כח רב להשפיע על ההחלטות האישיות שלנו.

פעילות 1: אחד מול כולם

המורה יכתוב על הלוח את המושג "אברהם העברי". 

התלמידים יתבקשו להתבונן ולמצוא מילה המסתתרת בתוך המונח "העברי". 
לאחר שהמילה עבר תימצא, המורה יסביר שאמנם על פי הפשט הכוונה היא שמקום מגוריו מעבר לנהר, אך על פי 

החסידות ישנה למילה זו משמעות נוספת, המתאימה לניסוי שנערך. 

התלמידים ינסו להבין בעצמם את המשמעות של עמידה )רעיונית( מן העבר האחד, בעוד העולם מן העבר האחר.
המורה ירחיב על אמונת אברהם אבינו בבורא העולם מול תפיסות העולם שהיו מקובלות אז.
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ב"ה

השליחות שלי בעולם – מחוייבות ובחירה 

שיעור מס' 11 חב"ד חכמה – פותחים  מחויבות ובחירה – יחיד מול חברה בבחירה בין טוב לרע 

פעילות 2: לאות ולמופת

המורה יחזיק אצלו כרטיסים שעליהם תיאור קצר של אירוע, דמות או תקופה מן ההיסטוריה )נספח 1(. בהכוונת 
המורה יתחיל "משחק אישיות" שמטרתו לפענח את האירועים הכתובים על הכרטיסים השונים. המורה יבחר בשני 
כרטיסים והתלמידים ינסו לפענח את האירוע באמצעות שאלות שהתשובה עליהן היא כן או לא. המורה יתלה על 

הלוח דוגמאות לשאלות עבור הכיתה )נספח 2(. לאחר מכן אפשר לבקש מן התלמידים לתת דוגמאות משלהם 
לאנשים שפעלו בצורה דומה.

סיכום ביניים: לאורך הדורות יהודים היו מוכנים להגיע עד כדי מסירות נפש של ממש כדי להיצמד אל האמת 
האלוקית. הם עשו זאת על אף הקושי והמחיר הכבד, כדי להידבק באמת, בנצחי ובטוב המוחלט ולא לחיות חיי 

שקר והבל.

סיכום:בשכונה של אברהם

המורה יערוך דיון מסכם: בדרך כלל אנו יודעים וגם חשים מהי ה"אמת", על פי מה שחינכו אותנו במשך השנים. 
החכמה היא לדעת להפריד ממנה את הגורם ששמו "כולם", שכן אז לא מתבלבלים ונצמדים אל האמת.

לסיום יספר המורה סיפור מתאים )נספח 4(. 

פעילות 3: "אמת" מול "כולם"

המורה ינחה את משחק "הכיסא המדבר". במרכז מעגל התלמידים )או מולם אם יושבים בטורים( יניח המורה זה 
לצד זה שני כיסאות, על האחד שלט "אמת" ועל האחר שלט "כולם".

התלמידים יחשבו על מצבים בחיי היומיום שבהם אנו מיטלטלים בין הרצון לנהוג כפי הנדרש ובין הרצון לנהוג כמו 
"כולם". מומלץ שהמורה יפתח בדוגמה משלו, כדי להמחיש את אופן הפעילות ולגרום לאווירה של גילוי לב. גם 

במהלך המשחק המורה יוכל להציע דוגמאות לסיטואציות כאלה )נספח 3(.
תלמיד שיש לו רעיון לסיטואציה כזו יציג אותה לפני הכיתה באופן זה: הוא ישב על כיסא ה"אמת" וידבר "בשמו": 
"אני יודע שנכון לנהוג... כתוב על זה בתורה... למדנו על זה בכיתה..." לאחר מכן הוא ישב על כיסא "כולם" וידבר 

"בשמו": "אבל כולם עושים אחרת, כולם נוהגים לגחך על מי שנוהג אחרת מהם, אם כולם עושים, אולי הם 
צודקים, לכולם נוח כל כך בהנהגה שלהם..."

התלמיד יכול לחזור אל כיסא ה"אמת" ולנסות לענות ל"כולם" על טענותיו )שכר ועונש, סיפוק, קרבת ה', הבאת 
הגאולה ועוד( .

לחלופין אפשר לעשות זאת בצמדים, כאשר בכל פעם שני תלמידים יושבים ומנהלים דו-שיח.
אפשר כמובן לשכלל משחק זה למספר רב של תלמידים ככל שיאפשר הזמן. תלמידי הכיתה יכולים לעזור 

לתלמיד הישוב על הכיסא לשכלל את טענותיו.

מהלך שיעור
עם לבדד ישכון
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לאחר שבשיעור הקודם נלמד הצורך לשמור על "עמוד שדרה יהודי" אל מול סביבה בעלת ערכים 
מוטעים, בשיעור זה ניצוק ערך מוסף חסידי לסיטואציה זו. אמנם הבסיס הנדרש הוא שלא להיות 
מושפעים ולהישאר דבקים באמת, אך מעבר לזה חסיד צריך להיות משפיע, בבחינת "חסיד יוצר 

סביבה", כמובא ב"היום יום" )ל אדר א(. כאשר תמונת המצב היא "יחיד מול כולם", יש לנסות להפוך 
אותה ל"יחיד משנה את הערכים של כולם". השיעור הקודם התמקד באברהם העברי, כמודל למי 
שעמד ללא חת מן העבר האחד. במערך זה מתווסף הממד של "אברהם מגייר את האנשים ושרה 

מגיירת את הנשים".
המציאות מוכיחה שיחיד המציב את עצמו בעמדת השפעה מצליח טוב יותר שלא להיות מושפע. 

מעבר לזה כמובן הוא תורם את חלקו למאמץ להאיר את העולם, להעביר חלקים נוספים לצד 
הקדושה וכך תורם לזירוז הגאולה.

התלמידים יבינו כי בכח יחידים לשנות גישה של ציבור. א. 

התלמידים יכירו כיווני חשיבה המעניקים כח לעמוד "אחד מול כולם" מתוך עמדת השפעה  ב. 

חיובית.

פתיחה   מושכים בחבל         5 דקות, מליאה

פעילות 1             סיפורים מעוררי השראה            10 דקות, מליאה

פעילות 2             מקבלים כוחות        20 דקות, קבוצות + מליאה

סיום             עושים גלים                   10 דקות, יחידני ומליאה

סיפורים למורה )נספח 1(  -

רעיונות להצגות )נספח 4(  -

) שלטים )נספח 3   -

) סיפורים לכיתה )נספח 2   -

) פתגם "חסיד יוצר סביבה" )נספח 5   -

חבל  -

חב"ד בינה – מתבוננים
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חסיד יוצר סביבה – הכח להשפיע

פתיחה: מושכים בחבל

התלמידים ישבו עם המורה במעגל. המורה יעביר חבל בין התלמידים באופן שכל תלמיד יחזיק בחבל ביד אחת 
והחבל יסגור מעגל אצל המורה.

המורה יזכיר לתלמידים שהשיעור הקודם עסק בכך שכל יחיד שמוצא את עצמו בתוך קבוצה שאינה נוהגת כראוי 
צריך לעמוד על עקרונותיו ללא חשש, בלי להיסחף. המורה יסביר: לצורך הניסוי, כולנו עכשיו "הקבוצה". מי מן 

התלמידים מתנדב לקום ממקומו ולהמחיש איך נראה היחיד העומד על עקרונותיו? היכן הוא עומד?
יש לשער כי התלמיד שיתנדב יעזוב את החבל ויעמוד מחוץ למעגל. המורה ישבח את התלמיד ויפרש את מעשהו: 

עמידה זו מוכיחה שליחיד אין קשר למעשי הקבוצה. 
המורה יבקש מתנדב נוסף שינסה לחשוב על מקום נוסף שבו יכול לעמוד היחיד. יש לשער שיימצא המתנדב 

שייכנס ויעמוד באמצע המעגל. המורה יפרש עמידה זו: היחיד כאן מוכיח שהוא לא משתתף במעשה הקבוצה, אבל 
הוא עדיין בתוכה. יש לו קשר עם חברי הקבוצה, אולי של ויכוח, שכנוע וכדומה.

המורה יבקש מתנדב שלישי שיחשוב על אופן נוסף. אם לא יימצא התלמיד המתאים, יציג המורה בעצמו את האופן 
השלישי: עמידה במקום, ומשיכה חזקה בחבל בשתי ידיים לכיוונו. התלמידים יתבקשו לפרש עמידה זו: אין ישיבה 

משותפת והשתתפות במעשים, אבל יש הישארות בקבוצה והשפעה עליה. ההשפעה חזקה על הקרובים יותר, וגם 
הרחוקים מתנענעים מעט ממקומם...

לחלופין אפשר לתת לשלושה תלמידים פתקים ועליהם הוראות היכן לעמוד ומה לעשות. לאחר המשימה המורה 
ישאל את התלמידים איזה תלמיד התרחק מכולם, איזה תלמיד השפיע משהו על כולם, ואיזה תלמיד פשוט לא היה 

כמו כולם.

סיכום ביניים:  התפקיד שלנו בעמידה על עקרונות אינו מסתכם בהימנעות ובהתרחקות, אלא עלינו גם לנסות 
להשפיע מעקרונותינו על האחרים.

פעילות 1: סיפורים מעוררי השראה

כל שניים או שלושה תלמידים יקבלו רצועה שעליה חלק מסיפור )נספח 2(. התלמידים יקראו בשקט את החלק 
שלהם וינסו לנחש בינם לבין עצמם מהו הסיפור השלם. לאחר מכן תתחיל הקראה רצופה של שני הסיפורים על פי 

סדרם, וכל זוג תלמידים ינחש בעצמו מתוך ההקשר מתי תורו להקריא את חלקו.
הרצועות כמובן אינן ממוספרות! התוצאה משעשעת ומצריכה ריכוז מכיוון שמדובר בשני סיפורים המעורבבים בידי 

התלמידים, שגיבוריהם הם "משה זלמן" ו"משה לייב". כדאי כמובן שהמורה יקרא את הסיפורים לפני השיעור 
)נספח 1( כדי שיוכל לכוון אם תיפול טעות.

לאחר השלמת המשימה יסכם המורה את הנלמד מן הסיפורים: לאור מה שנלמד על אברהם העברי בשיעור 
הקודם, ניתן להבין היטב מדוע כינה הרבי את ר' משה זלמן בכינוי "אברהם אבינו של אוסטרליה". ואילו מדבקותו 
של ר' משה לייב מסאסוב לא נגרע מאומה בשל ההשפעה על צעירי המועדון. יש לשים לב כי לאורך כל תקופת 

ההשפעה היה תלמיד מצטיין בישיבה ולא חיסר מעצמו שום דבר ביראת שמים.

שיעור מס' 12 חב"ד בינה – מתבוננים
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פעילות 2: מקבלים כוחות

חמישה תלמידים ייבחרו לראשי קבוצות. 
כל אחד מהם יקבל שלט שאותו הוא יניף מעלה בפינה אחרת של הכיתה )נספח 3(. 

על כל אחד מן השלטים מופיעה אמירה העוסקת בכח להשפיע שאפשר לקבל מכיוון חשיבה מחזק.

המורה יבקש מן התלמידים להתחלק לקבוצות על ידי כך שכל תלמיד ייגש אל האמירה שהוא הכי מתחבר אליה. 
כמובן יש לדאוג שהקבוצות תהיינה שוות פחות או יותר. בקבוצה עמוסה אפשר להציע לחלק מן התלמידים 

לחשוב על הצטרפות לקבוצה אחרת.

המורה יחלק לכל קבוצה סיפור או רעיון שמבטא את האמירה של הקבוצה )נספח 4(. 
כל קבוצה תוסיף לשלט שלה איורים או אמירות שמבטאים את האמירה של הקבוצה.

לאחר כמה דקות של הכנה יתאספו כולם במליאה. כל ראש קבוצה יקרא את האמירה של הקבוצה ויסביר אותה 
במילותיו. לאחר מכן הקבוצה תציג לכיתה את מה שהכינה ותספר את הסיפור שקיבלה. לחלופין אפשר להמחיז 

את הסיפור או הרעיון בפנטומימה או בהצגה.

המורה יסכם את פעילות הקבוצות בדיון: כל חמש האמירות נכונות. העיקר הוא שכל אחד ידע ויחליט כי הוא 
מסוגל להשפיע לטובה על סביבתו.

 סיום: עושים גלים

המורה יצייר על הלוח נקודה שסביבה מעגלים הולכים וגדלים, ויספר כי ישנו משחק של זריקת אבנים קטנות אל 
תוך אגם או ים. 

כאשר האבן נוחתת במים נוצרת תנועה סביב האבן. התנועה הזאת דוחפת את המים סביב ונוצר גל. הגל הזה 
דוחף הלאה את המים ונוצר גל נוסף, רחוק יותר. הגל הרחוק דוחף גם הוא את המים, ועוד גל, חלש יותר, נוצר. 

זו המשמעות של "חסיד יוצר סביבה". 
כאשר מישהו תורם לתזוזה רוחנית חיובית במקום שבו הוא נמצא, הוא תורם כך גם למעגלים רחבים הרבה יותר, 

שהוא בכלל אינו מודע להם!

להמחשה יקבל כל תלמיד את הפתגם "חסיד יוצר סביבה" ויאייר אותו )נספח 5(. 
אפשר להציע לתלמידים להשתמש בדימוי הגלים, או בכל דימוי אחר שיעלה בדעתם. את הפתקים המצוירים 

כדאי לתלות על קיר בכיתה.

מהלך שיעור
חסיד יוצר סביבה – הכח להשפיע
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נושא שיעור
בדרכי נועם ובתוקף המתאים

במערכים הקודמים עסקנו באמת שלנו מול כולם. בחיי היומיום כל אחד בסביבתו מוצא את עצמו במצבים 
שונים שבהם הוא יודע מה האמת, ומולה כולם פועלים אחרת, והוא ניצב אחד מול כולם. עסקנו בזיהוי הבעיה, 

בדרכים להעצמה אישית שלא להיות מושפעים ולהישאר דבקים באמת, ובמעורבות החברתית המתבטאת 
בניסיון של הפרט לשנות ולתקן את הטעון תיקון. 

במערך זה נתמקד בדרך לעשות זאת. מהי הדרך האמיתית והנכונה של האדם לעמוד על שלו מול הרבים? 
העמידה על עקרונותינו מול הרבים מכניסה אותנו לפעמים לכעס על מי שמולנו או פחד מתגובת הסביבה, והם 

גורמים לנו להיסחף למגננה או למתקפה מיותרים. כיצד נגלה אסרטיביות )תוקף( מתוך אמת פנימית ורוגע?
כאשר יהודי רואה את חברו טועה, עליו לזכור כי חברו מורכב מנפש אלוקית ונפש בהמית. הכעס הוא על 

המעשה, או על הנפש הבהמית, ויש דווקא לרחם על הנפש האלוקית. ברגע שנזכור שחבר חוטא, טועה או 
מכעיס דומה לחבר שנפל, ממילא נרחם עליו ולא נכעס. עמדה של רחמים מחדירה בנו את הכח ואת הרגיעה 

לעמוד על שלנו בדרכי נועם ובתוקף המתאים.

התלמידים יזהו דרכים נכונות ולא נכונות לעמוד על שלהם. א. 

התלמידים יבינו את השוויון בין נפילה גשמית לנפילה רוחנית גם ביחסם אל הנופל. ב. 

התלמידים יתרגלו דרכים אסרטיביות לעמוד על שלהם בלי לפסול את הזולת או לפגוע בו. ג. 

10 דקות, מליאה על פרשת דרכים    פתיחה  

15 דקות, מליאה פעילות 1            נפילה רוחנית    

10 דקות, מליאה פעילות 2            איפה האמת?    

10 דקות, יחידני סיום             לשמור ולזכור    

מקרים בשלושה סופים )נספח 1(  -
דילמות למשחק )נספח 3(   -

) תמונות מצבי חולשה )נספח 2   -
( + מגנטים כמספר התלמידים      פתקים לקישוט )נספח 4א או נספח 4ב לפי החלטת המורה   -

        ודבק מתאים.
מקלות ארטיק ועליהם מדבקות בצבעים כחול, אדום וצהוב כמספר התלמידים   -

        )שלושה מקלות לתלמיד(. אפשר להסתפק רק במדבקות והתלמידים ידביקו אותן על האצבעות.
שלוש שמיניות בריסטול או ניירות בצבעים כחול, אדום וצהוב.   -
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מהלך שיעור
בדרכי נועם ובתוקף המתאים

פתיחה: על פרשת דרכים

המורה יבחר אחד או שניים מן המקרים המצורפים למערך )נספח 1(. 
המקרים עוסקים בהתמודדות עם התנגדות לאמת. לכל מקרה יש שלושה סיומים המבטאים שלושה סוגים של 

תגובות: עמידה על האמת בצורה תוקפנית, היסוס ועמידה על האמת בדרכי נועם. המורה יקרא את הסיפור בכל 
פעם עם סיום אחר, ולאחר כל סיום ינחה את התלמידים לדיון על פי שאלות המשוב המופיעות בסיום המקרה, 

שמטרתן לברר מהי התגובה היעילה והמתאימה. 

פעילות 1: נפילה רוחנית

המורה יתלה על הלוח ארבע תמונות: בשלוש מתוכן מצוירים ילדים במצבי חולשה – ילד נופל, ילד חולה וילד הבורח 
מחיה מפחידה, ובתמונה הרביעית מצויר ילד העושה מעשה שלילי )נספח 2(. המורה יפתח בכיתה דיון המבחין בין 

שני סוגי המצבים. התלמידים יפרידו מן הסתם בין הילדים החלשים הזקוקים לרחמים ובין הילד המתנהג באופן 
שלילי המעורר כעס.

שאלות לדיון לדוגמה:  

מה רואים בתמונות?  >
איזה רגש מתעורר בכם לגבי הילד החולה והחלש?  >

האם אנו מפחדים ממנו? כועסים עליו? מרחמים?  >
מה תחושותינו לגבי מי שמתנהג באופן שלילי?  >

בסיום הדיון יסביר המורה מהי נפילה בהתנהגות לא ראויה. 
כאשר אדם עושה מעשה שלילי הוא ממש נופל וחולה - אבל ברוחניות. אפשר לתת לתלמידים לנסות ולהשוות בין 

תמונת החולשה לתמונת הילד העושה מעשה שלילי: נפילה של הגוף מול נפילה )מעידה( בהתנהגות, חולי גופני מול 
חולי רוחני, התקפה של חיה מול התקפה של היצר הרע. 

־לל אדם שנפל או חלה איננו כועסים אלא מרחמים, וכך צריך להיות גם על אדם שנפל בהתנהגות שלילית. כשמי
שהו עושה או אומר דבר שאינו נכון עלינו לרחם עליו. כך לא נכעס ולא נפגע בו, וגם לא נפחד או נחשוש ממנו. כך 

נוכל לעמוד על שלנו בנעימות.

נקודה נוספת לדיון: כל אחד עלול ליפול. כיצד נרצה שינהגו בנו כשניפול? האם נרצה שיכעסו עלינו, שיצחקו וילעגו 
לנו, או שירחמו ויעזרו? 
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מחויבות ובחירה – יחיד מול חברה בבחירה בין טוב לרע 

פעילות 2: איפה האמת?

המורה יארגן בכיתה משחק "האמת השלישית": ליד שולחן בקדמת הכיתה יושבים "חבר השופטים" – שלושה 
תלמידים. לפני כל תלמיד מניחים שמינית בריסטול מקופלת כך שצבעה בולט לעיני התלמידים. 

התלמיד הראשון הוא הצהוב, השני אדום והשלישי כחול. לכל ילד משאר תלמידי הכיתה מחלקים שלושה מקלות 
ארטיק שבקצה שלהם מדבקות – כחולה, אדומה וצהובה, או שלוש מדבקות צבעוניות לכל תלמיד, והוא מדביק 

כל אחת מהן על אצבע אחרת.

בכל סבב של המשחק המורה יניח לפני "חבר השופטים" דילמה אחת )נספח 3( ויודיע לכל שופט איזו אות 
בתשובות הוא מייצג. 

המורה יקרא בקול את הדילמה, והשופטים יקראו כל אחד בתורו את "דעתו" כיצד יש להגיב במצב זה. כל אחד 
מתלמידי הכיתה ירים את המקל ובו המדבקה בצבע של השופט שלפי דעתו צודק.

יש להסביר לתלמידים שעליהם לבחור את התגובה הנעימה והמכבדת ביותר, ועם זאת לא מוותרת. אם חלוקות 
הדעות בין התלמידים המורה יפסיק את המשחק לרגע ויזמין את הכיתה לדון: מדוע אתם חושבים שהאדום צדק? 

מה נעים בתשובה שלו? מה תקיף? ומדוע הכחול? וכן הלאה.

סיום: לשמור ולזכור

כל תלמיד ידמיין מקרה כלשהו של התנגדות לאמת, יחשוב על תגובה מתאימה למקרה וימלא כרטיס תזכורת 
)נספח 4א(. 

את הכרטיס הוא יקשט וידביק למגנט כדי שיוכל להצמיד למקרר ולהיזכר בזה במקרה הצורך. 

לחלופין אפשר לקשט סיסמה הקשורה לעמידה על העקרונות בדרכי נועם )נספח 4(.

מהלך שיעור
בדרכי נועם ובתוקף המתאים
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השליחות שלי בעולם – מחויבות ובחירה   

נושא שיעור
מצליחים להשפיע – מעגלי השפעה

במערכים הקודמים זיהינו מצבים שבהם יש לעמוד על העקרונות ולא להיכנע ללחץ חברתי מצד אחד, 
ואף להיות בעמדת השפעה מצד שני. בד בבד בחנו כיווני חשיבה שייתנו כח להשפיע מתוך עמדת כח 
ונתינת כבוד לזולת. במערך זה יש סגירת מעגל, הוא יתמקד ביישום התכנים של המערכים הקודמים 

במעגלים השונים – הכיתה, המשפחה והקהילה – בתוך הצפת אסטרטגיות יישומיות. הנחת היסוד היא 
שהדרך החסידית לעמידה יציבה בעקרונות היא מלחמת תנופה ולא ניסיון הגנה. על כן עמדת ההשפעה 

מהווה "חומת מגן" בשמירה על העקרונות. כמו כן בכל נושא של הגברת הטוב "הבא להיטהר מסייעין 
בידו", ובניסוח חסידי ישנה אמרה בשם אדמו"ר הזקן: "כידוע הפסק בית דין של מעלה... אשר בכל עניין 

של תורה ויראת שמים ומדות טובות, תהיה יד מקושריו והולכי בעקבותיו על העליונה" )ספר קיצורים 
והערות לתניא, עמוד קכב(.

התלמידים יעמדו על החוסן שנותנת עמדת השפעה. א. 

התלמידים יכירו אסטרטגיות של השפעה על הסביבה. ב. 

התלמידים יתנסו בשימוש בכיווני החשיבה המעניקים כח וישתמשו באסטרטגיות מעצימות  ג. 

במעגלים השונים – משפחה, כיתה, קהילה.

5 דקות, מליאה פתיחה   משפיע או מושפע?  

20 דקות, מליאה פעילות 1             מה לחשוב ומה לעשות?  

10 דקות, יחידני + מליאה פעילות 2             מעגלי השפעה   

10 דקות, יחידני + זוגות סיום              יוצרים קומיקס   

אמירות לדוגמה )נספח 1(  -

סיפורים )נספח 2(, מהם יש להכין משחק חבילה עוברת: בין העטיפות ייטמנו הסיפורים,   -

        ובתוך העטיפה האחרונה – פנס.

משבצות כותרות )נספח 5(  -

) דף עבודה )נספח 3   -

) הקומיקס )נספח  4   -

רצועות ריקות של בריסטול או נייר לבן + טוש עבה לכתיבה בכיתה  -
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השליחות שלי בעולם – מחוייבות ובחירה 

מחויבות ובחירה – יחיד מול חברה בבחירה בין טוב לרע 

מהלך שיעור
מצליחים להשפיע – מעגלי השפעה

פתיחה: משפיע או מושפע?

המורה יפתח בסיפור: תלמיד באחת הישיבות החליט להגר מרוסיה לארצות הברית, אבל פחד אחד הרתיע אותו. 
הוא ידע שבאמריקה, ארץ הזהב, הרבה יהודים לא עמדו בניסיון והחלו לעבוד בשבת. בצר לו הוא פנה אל רבו: "מה 

אעשה? כיצד אוכל להבטיח שאפילו אם ארעב ללחם לא אתפתה לחלל את השבת?" הציע לו רבו: "כבר במסע 
באנייה, בדרך לארצות הברית, תקים 'חברת שומרי שבת" – ארגון שתפקידו להשפיע על יהודים שישמרו את השבת 
בכל מחיר. בהגיעך לאמריקה תמשיך לעורר יהודים ולהשפיע עליהם שלא יעבדו בשבת, וכך תוכל להיות בטוח שגם 

אתה לא תעבוד בשבת".
לאחר הסיפור יעורר המורה דיון בכיתה.

שאלות לדיון לדוגמה:

מהי העצה שנתן הרב?  >
האם היא יעילה?  >

מדוע האיש יכול להיות בטוח שלא יתפתה לחלל שבת?  >
האם אפשר ליישם עצה זו גם בתחומים אחרים?   >

התלמידים יגיעו למסקנה שכאשר האדם משפיע ובעמדה של נתינה הוא חסין מהשפעה, מפני שהוא איננו פנוי 
לקבל.

פעילות 1: מה לחשוב ומה לעשות?

המורה יקדים ויזכיר כי במערכים הקודמים ראינו כיצד חשוב לעמוד על עקרונותינו ולנסות להשפיע, וכן גם חשבנו 
על רעיונות שמחזקים אותנו ומעודדים אותנו להשפיע בצורה נעימה. לאחר מכן יתלה המורה על הלוח אמירות 
מחזקות מן הנלמד במערכים הקודמים )נספח 1( ומעליהן יכתוב או יתלה את הכותרת "מה לחשוב" )נספח 5(. 

בשלב זה יפעיל המורה בכיתה משחק "חבילה עוברת" בישיבה במעגל. בין העטיפות של החבילה יסתיר המורה 
סיפורים )נספח 2(, ובתוך החבילה יטמין פנס. כל תלמיד שהחבילה נעצרה אצלו וקיבל סיפור יקרא אותו בקול 

באוזני הכיתה ויתאר על פי הסדר:

א.   מה חשב הגיבור? על התלמיד לבחור באחת האמירות התלויות על הלוח, שממנו שאב גיבור הסיפור את כוחו 
להשפיע.

ב.   מה עשה הגיבור? התלמיד יזהה דרך פעולה שבה בחר גיבור הסיפור לפעול. 
ג.   איזו אסטרטגיה שונה לפעולה תתאים למצב המוצג בסיפור? הכיתה מוזמנת להשתתף ולהציע רעיונות יחד. 

המורה יכין מראש רצועות ריקות ובהן ירשום את האסטרטגיות )השיטות / דרכי הפעולה( העולות מן הסיפורים 
ומחברי הכיתה. במהלך הפעילות ניתן לתת לתלמידים לתלות את השיטות שהועלו על הלוח תחת כותרת נוספת: 
"מה לעשות?" )נספח 5(. אפשר גם להציע כיווני חשיבה נוספים המעודדים עשייה ולתלותם תחת הכותרת "מה 

לחשוב?" )דוגמאות נוספות לתלייה בנספח 1(.

בסיום המשחק יתגלה הפנס. המורה ישאל: כיצד הפנס קשור לנושא? הפנס מאיר בחושך, ואף אנו מאירים את 
הסביבה – הכיתה, המשפחה והקהילה. כדי שנוכל להאיר אנחנו צריכים לחשוב על אמירות מאירות ומעודדות, 

לפעול נכון ולהשתמש בכיווני עשייה מתאימים.
הערה: בחבילה העוברת אפשר להטמין במקום הפנס כל דבר אחר המתאים לנושא.
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פעילות 2: מעגלי השפעה

כל תלמיד יקבל דף עבודה )נספח 3(. 
הדף מכיל שלושה סיפורים, שכל אחד מהם מתייחס למעגל אחר של השפעה: כיתה, משפחה וקהילה. כל תלמיד 
יקרא את שלושת הסיפורים ויחבר להם סיום. עליו לכתוב איזו אמירה עודדה אותו לפעולה, ומהי הדרך שבה בחר 

לפעול. 
לאחר מכן יבחר המורה כמה תלמידים, בהתאם לזמן הנתון, והם ישתפו את הכיתה בסיומים שכתבו לסיפורים. 

כל תלמיד שנבחר ידליק את הפנס כאשר הוא קורא בקול את הסיום, וידווח על האמירה המעודדת ועל דרך 
הפעולה שנקט. 

הערה: אם יש צורך, אפשר לתת לתלמידים לעשות משימה זו בזוגות.
לאחר הצגת הסיומים חשוב לשוחח עם התלמידים ולעורר דיון במליאה.

שאלות לדיון לדוגמה:
באיזו אמירה או דרך פעולה השתמשתם הכי הרבה? מדוע לדעתכם?  >

האם יש אמירה או דרך פעולה שאף אחד כמעט לא בחר בה?  >
מדוע? היא קשה מדי? לא מספיק נוגעת אליכם?  >

באילו מעגלים הכי קל או הכי קשה להשפיע? מדוע?  >
באילו מעגלים חשוב להשפיע?  >

באילו תחומים קשה או קל להשפיע? )חברתי, יהודי(.   >
האם עלו לכם אמירות או שיטות פעולה חדשות? מהן?   >

יש לחזור ולהדגיש את ההבדל בין בחירה באמירה מעודדת ובין בחירה בעשייה. כל בחירה בכל אמירה היא נכונה, 
ואין לתת לילדים הרגשה כאילו אם לא בחרו באמירה כלשהי – הם טועים. אך לגבי העשייה ייתכן שלא תמיד 

נצליח למצוא עשייה מתאימה, ונשנה אותה לפי הנסיבות.

סיום: קומיקס השפעה

כל תלמיד או זוג תלמידים יביעו בקומיקס )נספח 4( סיפור או מקרה וכיצד ניתן להשפיע בו על הסביבה לטובה. 
כל תלמיד יבחר במעגל השפעה ובתחום הקרוב ללבו )בין אדם למקום / בין אדם לחברו(. 

כדאי לעודד את התלמידים לחשוב על כיווני חשיבה ועשייה שונים, ולהביע אותם באמצעות קומיקס. אם הזמן 
מאפשר אפשר להציג לפני הכיתה את התוצרים.

מהלך שיעור
מצליחים להשפיע – מעגלי השפעה
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1

   פריסה לכיתות א’-ו’

   טבלת נושאי השיעורים ומטרות

   מערכים:

שיעור 14:   שליחים של אור

שיעור 15:   פנסאים בפעולה

שיעור 16:   בכח המשלח

נושא 3: האמצעים / התקשרות לרבי

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1

התקשרות לרבי )3 שיעורים( א. 

שמחה פורצת גדר )4 שיעורים( ב. 
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האמצעים / התקשרות לרבי - פריסה לכיתות א’-ו’ 
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ב"ה

טבלת נושאי השיעורים ומטרות 

מטרותהסוגה בחב"דהשיעור

שיעור 14

שליחים של אור 

- התלמידים יבחינו בין דאגה לשלמות אישית ובין השפעה על הסביבה.חכמה – פותחים 

- התלמידים יסיקו שחברה שבה היחיד דואג גם לסביבתו היא חברה מתוקנת.

- התלמידים יסיקו שחובת החסיד לשמש כפנסאי – להשפיע לטובה על זולתו.

- התלמידים יכירו את תפקידו של ראש בני ישראל – להצית נשמות, לעורר את 

   הזולת למלא את ייעודו בעולם.

- התלמידים יגלו שלזולת יש הכלים והכוחות, ותפקיד ההשפעה הוא רק לסייע לו   

   להדליק אותם.

- התלמידים יסיקו שהשפעה על הסביבה מצעידה את העולם לקראת ייעודו –   

   הגאולה.

שיעור 15

פנסאים בפעולה

- התלמידים יכירו דרכים שונות שבהן ניתן להשפיע על הזולת.בינה – מתבוננים

- התלמידים יבינו את הקשר בין תכונותיו וכישרונותיו של המשפיע ובין דרך   

   ההשפעה המתאימה לו.

- התלמידים יפנימו כי כל הדרכים חשובות וכולן מובילות להתקשרות לרבי.

- התלמידים ינסו לזהות את אופן ההשפעה המתאים להם.

שיעור 16

בכח המשלח

דעת – מתחברים 
ומיישמים 

- התלמידים יכירו את החסמים העלולים לעמוד בדרכם כאשר עליהם לפנות 

   ולהשפיע על יהודי נוסף.

- התלמידים יכירו דרכי מחשבה אשר יעזרו להם להתמודד עם חסמים אלה.

- התלמידים יתנסו בהתמודדות מול החסמים השונים בעזרת התבוננות.

האמצעים – הרבי והכלל – מפעל השליחות

התייחסות למעגל השנה ותאריכים חסידיים:   י' שבט

64

כיתה ד'



ב"ה

האמצעים - התקשרות לרבי

חב"ד חכמה – פותחים  שיעור מס' 14התקשרות לרבי – הרבי והכלל מפעל השליחות

נושא שיעור
שליחים של אור

בשיעורים הקודמים דנו בעבודת ה' של היהודי בעמידה על העקרונות. השיעורים הבאים יעסקו באמצעים שבהם נעזרים 
לעשיית השליחות: ההתקשרות לרבי ומשימת השליחות בכח המשלח.

חברה שבה היחיד תורם מעצמו למען הזולת היא חברה מתוקנת. בחברה כזו היחיד איננו "אגואיסט" המסתפק בהישגיו 
ובשלמותו האישית, אלא הוא שם לנגד עיניו גם את צורכי הזולת, מסייע לו ומקדם אותו. אך מעבר לאנושיות שבחברה 

כזו, זוהי אכן מחויבות של כל חסיד. הרבי הגדיר באחת היחידויות שתפקידו בהיותו "ראש בני ישראל" הוא להצית נשמות. 
הרבי נותן את האש ליהודי אחר, ומאפשר לו להדליק את נשמתו. כחסידים המקושרים לרבי, מוטלת אף עלינו החובה 
להדליק את הנשמות, כלומר להשפיע לטובה על סביבתנו. זהו תפקידנו כפי שהגדיר אותו הרבי הרש"ב: "חסיד הוא 

פנסאי", הוא האדם האחראי להדליק את הפנסים האחרים שעדיין כבויים מכל סיבה שהיא.
חשוב להדגיש שההשפעה איננה משהו חיצוני שהחסיד משפיע על זולתו, אלא החסיד רק מעורר את הנשמה החבויה 

אצל אותו האדם, בדומה למשל הפנסאי שבו השמן והפתילות ישנם, רק קיים הצורך לסייע להן להידלק. חובה זו נגזרת 
ממטרת העבודה בעולם. המטרה איננה רק שהאדם יתקדם באופן אישי ויתעלה בעצמו, אלא המטרה היא להעלות את 

העולם כולו ולהביאו למצב של גאולה. 

התלמידים יבחינו בין דאגה לשלמות אישית ובין השפעה על הסביבה. א. 

התלמידים יסיקו שחברה שבה היחיד דואג גם לסביבתו היא חברה מתוקנת. ב. 

התלמידים יסיקו שחובת החסיד לשמש כפנסאי – להשפיע לטובה על זולתו. ג. 

התלמידים יכירו את תפקידו של ראש בני ישראל – להצית נשמות, לעורר את הזולת למלא את ד. 

            ייעודו בעולם.
התלמידים יגלו שלזולת יש הכלים והכוחות, ותפקיד ההשפעה הוא רק לסייע לו להדליק אותם. ה. 

התלמידים יסיקו שהשפעה על הסביבה מצעידה את העולם לקראת ייעודו – הגאולה. ו. 

5 דקות, מליאה למי אתה דואג?     פתיחה  

10 דקות, יחידני + מליאה כשאני לעצמי – מה אני?   פעילות 1 

20 דקות, יחידני + מליאה חובת ההשפעה     פעילות 2 

5 דקות, מליאה לזולת יש כלים, צריך רק לעוררו   פעילות 3 

5 דקות, מליאה אני פנסאי      סיום  

-   סיפור לפתיחה )נספח 1(
-   סיפור היחידות של מר יהודה אבנר )נספח 3(

-   סיפור הפנסאי מתוך שיחת הרבי )נספח 5(
-   היחידות המלאה של מר יהודה אבנר והשיחה על הפנסאי )נספח 8(

) -   תמונת הגחלים )נספח 6 
) -   נרות כמספר תלמידי הכיתה + גפרורים. לחלופין אפשר להשתמש בנספח נרות ושלהבנות )נספח 7 

 .) -   מקרים מחיי היומיום )נספח 2 
) -   יצירת האקרודיון )נספח 4 

-   קופסאות גפרורים ריקות כמספר התלמידים. אפשר לבקש מן התלמידים שיביאו את הקופסאות בעצמם.
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האמצעים - התקשרות לרבי

חב"ד חכמה – פותחים  שיעור מס' 14התקשרות לרבי – הרבי והכלל מפעל השליחות

מהלך שיעור
שליחים של אור

פתיחה:למי אתה דואג?

המורה פותח בסיפור המציג דאגה אישית מול הצורך לדאוג גם לסביבה )נספח 1(.

שאלות לדיון לדוגמה:
מה מאפיין את התנהגות הילדה?  >

האם זוהי התנהגות מקובלת? אנושית?  >
מה היינו מצפים שתעשה? כפי שאמא שלה אמרה...  >

מהן שתי הגישות הבאות לידי ביטוי בסיפור )גישתה של האם לעומת התנהגותה של הבת(?  >
באילו תחומים נוספים יכולות לבוא לידי ביטוי התנהגויות שונות אלו?  >

סיכום ביניים: 
הדאגה שרק לי יהיה טוב – שלמות אישית – היא דאגה אנוכית, אגואיסטית. בחברה מתוקנת חושב היחיד גם על 

האחר ודואג שגם לו יהיה טוב.

פעילות 1: כשאני לעצמי – מה אני?

המורה יבחר שני תלמידים להצגת הסיפור שסופר בפתיחה. כל אחד מהם יקבל נר דולק בידו, ויעמוד בקדמת 
הכיתה. המורה יחלק גם לשאר תלמידי הכיתה נרות וכן מקרים מחיי היומיום )נספח 2(. על כל תלמיד להחליט לאיזו 

גישה מתאים המקרה שבידו ולהיעמד בטור אחרי התלמיד שמייצג את גישתו: גישתה של הילדה או הגישה של 
אמה.

התלמידים שיעמדו אחרי האם ידליקו את הנר שבידם מן הנר של "אמא", והתלמידים שיעמדו בטור המקביל ישאירו 
את הנרות שלהם כבויים.

לחלופין אפשר להשתמש בנרות גזורים )נספח 7(. הטור של האם ידביק להבה לנר באמצעות נייר דבק )או מדבקת 
להבה(, והטור של הילדה יישאר ללא להבה.

שאלות לדיון לדוגמה:
מה משותף לכל התלמידים העומדים בטור של האם?  >

מדוע גם הם הדליקו את הנרות שלהם כמוה? מה זה מסמל?  >
מה משותף לכל התלמידים העומדים בטור של הילדה?  >

מדוע הנרות שלהם נשארו כבויים?  >

המורה יבקש לחזור על המקרים שייצגו את גישת הילדה – דאגה לשלמות אישית. כל תלמיד המחזיק בידו מקרה 
כזה יצטרך לחפש את המקרה ההפוך לו מן הטור השני, ולאחר שימלא את המשימה ידליק את הנר שבידו )או 

ידביק להבה(. 

סיכום ביניים: 
כשכל אחד דאג להשפיע משלו ולהדליק את הנר של חברו, הכיתה שלנו התמלאה באור. כך גם בחיים, הדאגה 

לאחר וההשפעה עליו תגרום להארה של העולם כולו – וזהו בעצם ייעודנו, גאולה!
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האמצעים - התקשרות לרבי

חב"ד חכמה – פותחים  שיעור מס' 14התקשרות לרבי – הרבי והכלל מפעל השליחות

פעילות 2: חובת ההשפעה

המורה יספר את סיפור היחידות של מר יהודה אבנר )נספח 3(, שבה תיאר לו הרבי את תפקידו כראש בני ישראל 
לעורר את הניצוץ החבוי של כל יהודי ויהודי ולהביאו למילוי תפקידו כנר. לעיון מקדים אפשר לעיין בסיפור היחידות 

המלא )נספח 8(.

שאלות לדיון לדוגמה:  

מה תפקידו של אדמו"ר?  >
מה חובתנו כחסידי הרבי המקושרים אליו ודבקים בדרכיו?   >

מהי אחריות המשפיע? מהי אחריות הזולת, המושפע?  >

כל תלמיד יקבל קופסת גפרורים ריקה ושני דפים, האחד נושא איורים והאחר נושא כיתוב )נספח 4(. מדפים אלו 
עליו ליצור ספרון המספר את סיפור הפנסאי בתוך קופסת גפרורים. 

שלבי ההכנה:
גוזרים את האיורים ומדביקים כל איור לצד הכיתוב המתאים לו ברצועת הכיתובים.   .1

גוזרים את הרצועה מסביב.  .2
מקפלים את הרצועה בצורת אקורדיון, כשפני העמוד הראשון כלפי מעלה.  .3

מדביקים את העמוד האחרון של הספרון לתחתית קופסת הגפרורים כשפניו כלפי מעלה.  .4
סוגרים את הקופסה.  .5

המורה יבחר כמה תלמידים שיקראו בקול לכיתה את הסיפור המלא. לחלופין אפשר לקרוא יחד בכיתה את שיחת 
הרבי ממקורה )נספח 5( – לשיקול דעת המורה. לעיון המורה עצמו מובאת בנספח 8 השיחה המלאה.

שאלות לדיון לדוגמה:

מהו חסיד? מה תפקידו?  >
מה הכוונה שלא ניתן לתפוס את הזולת בגרונו?   >

מהי חובת המשפיע? כמה עליו להשקיע?  >

סיכום ביניים: חסיד הוא פנסאי – כלומר מתפקידו לחפש את הנרות שסביבו ולהדליקם, עליו להשפיע על סביבתו 
לטובה. על החסיד לעשות כל מאמץ ולהתמסר על מנת להגיע אל זולתו, אך בצורה מכבדת ונעימה. חובת 

ההשפעה אינה מותנית בתוצאה שלה. על הפנסאי לנסות להדליק, "לתת את הגפרור", ואת השאר יצטרך הזולת 
לעשות בעצמו. 

מהלך שיעור
שליחים של אור
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מהלך שיעור
שליחים של אור

פעילות 3: לזולת יש כלים, צריך רק לעוררו

מדרש תמונה: המורה יציג לכיתה תמונת גחלים )נספח 6( ויעורר בכיתה דיון ולמידה.

שאלות לדיון לדוגמה:

כיצד מוציאים אש מן הגחלים? )נושפים עליהן(.  >
מאין הגיעה האש?  >

כיצד זה קשור להשפעה?  >
מה המשמעות של האמירה כי לזולת כבר יש אש?  >

מהי האש )דוגמאות(?  >
היכן בסיפור היחידות שסופר בא לידי ביטוי עניין דומה? )יש שעווה וחוט, אך צריך להדליק אש כדי שהם   >

ימלאו את ייעודם להיות נר(.
היכן מתבטא עניין זה בסיפור הפנסאי? )יש שמן ופתילות, "האש איננה שלו"(.  >

סיכום ביניים: 
לכל יהודי יש נשמה – הניצוץ כבר חבוי אצלו. מחובתנו לעוררו ולהביא אותו למלא את ייעודו: להיות נר, ולא סתם 

שעווה ופתיל.

סיום: אני פנסאי

המורה יתחיל בכיתה סבב של השלמת משפט: אני פנסאי כי... ולכן...

המורה יתחיל וייתן דוגמאות אם התמידים יתקשו:
אני פנסאי כי )משפחתי שליחים של הרבי / אני לומד בבית ספר חב"ד / אני עושה מבצעים של הרבי / אני גר 

במקום שבו אני משמש דוגמה לילד יהודי חסידי...( ולכן אני... 

המלצה: 
אפשר לפתוח במבצע כיתתי פנימי הנושא את השם "פנסאים" לתקופה שמיום י' בשבט ועד י"א בניסן. מטרת 
המבצע תהיה "מאירים את הכיתה": כאשר תלמיד עושה מעשה של דאגה לזולת והשפעה מתאימה עליו, הוא 

יכתוב את מעשהו על נר שיודבק כקישוט בכיתה. אפשר להוסיף צבירת נקודות ופרסים.
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חב"ד חכמה – פותחים  התקשרות לרבי – הרבי והכלל מפעל השליחות

נושא שיעור
פנסאים בפעולה

בשיעור הקודם נלמד כי חסיד הוא פנסאי. עלינו לא רק להביט על עצמנו ולדאוג לעצמנו, בגשמיות או 
ברוחניות, אלא לזכור גם את הסביבה, להאיר אותה ולשנותה כפי יכולתנו.

ההשפעה על סביבתנו היא גם אחת מדרכי ההתקשרות לרבי. הרבי בחר בעבורנו עשרה מבצעים שונים 
המתאימים לכל אחד מאיתנו. יש דרכים רבות להשפיע, וכל אחד יכול וצריך לבחור את התחום שבו הוא 

מוכשר ומתאים לתרום. במתנות לאביונים, לדוגמה, אפשר לתת גם כסף וגם מאכל. המשמעות הפנימית היא 
שנוכל להשפיע על יהודי אחר בכל אופן שנראה בעינינו ומתאים לנו, ובלבד שניתן ונשפיע. במכתבים שונים 
מדגיש הרבי שחובה על כל יהודי לעסוק בחינוך – בהפצת המעיינות – בגופו, בנאומו, בכספו ועוד. כל אחד 

ימצא את הדרך המתאימה לאופיו ולכישוריו.
במערך זה נעסוק בדרכים שונות של השפעה, בתכונות המתאימות לכל דרך ובהסבר כיצד אפשר לדעת מהי 

דרך ההשפעה המתאימה לכל אחד.

התלמידים יכירו דרכים שונות שבהן ניתן להשפיע על הזולת. א. 

התלמידים יבינו את הקשר בין תכונותיו וכישרונותיו של המשפיע ובין דרך ההשפעה המתאימה לו. ב. 

התלמידים יפנימו כי כל הדרכים חשובות וכולן מובילות להתקשרות לרבי. ג. 

התלמידים ינסו לזהות את אופן ההשפעה המתאים להם. ד. 

5 דקות, מליאה במה אני עסוק?    פתיחה  

20 דקות, קבוצות + מליאה דרכים שונות, מטרה אחת  פעילות 1 

10 דקות, קבוצות + מליאה דרושים     פעילות 2 

10 דקות, יחידני מה מתאים לי?    סיום  

פתיחה לסיפור )נספח 2א(, סיפורים שלמים )נספח 2ב(  -

עותק גזור של דרכי השפעה )נספח 3(   -

כרטיסיות תכונות )נספח 4(  -

) תמונות וסיפורים )נספח 1   -

) דף עבודה )נספח 5   -

שיעור מס' 15חב"ד בינה – מתבוננים
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מהלך שיעור
פנסאים בפעולה

פתיחה: במה אני עסוק?

המורה ידביק על הלוח ארבע תמונות)נספח 1(: 
ילד משוחח בטלפון, ילד רוכב על אופניים, נער מניח תפילין ליהודי וילד כותב מכתב. 

המורה ישאל את התלמידים במה עסוק כל אחד מהילדים שבתמונות )רצוי לכתוב את השאלות על הלוח(. 
התלמידים יעלו את המידע הצפוי מן התמונות: משוחח בטלפון, רוכב על אופניים, עושה מבצעים, כותב מכתב. 

לאחר מכן המורה יהפוך כל תמונה ויקרא לכיתה את הסיפור המסתתר מאחוריה. לאחר שהתלמידים שמעו את 
סיפורי הדמויות שבתמונות המורה ישאל שוב – או יצביע על השאלה הכתובה על הלוח – במה עסוק כל אחד מן 

הילדים. המסקנה פשוטה: כולם עסוקים במבצעים...

בשלב זה אפשר לשאול שאלה נוספת: איזה מבצע ממבצעי הרבי מקיים כל ילד? אפשר לקבל כמה תשובות 
מתאימות.

פעילות 1: דרכים שונות, מטרה אחת

הכיתה תתחלק לחמש קבוצות. 

כל קבוצה תקבל עותק של מקרה )נספח 2ב(, ובו מתוארת דרך אחת להשפעה על הסביבה. המורה יתלה על הלוח 
את חציו הראשון של הסיפור, המשותף לכל הקבוצות )נספח 2א(. 

כל קבוצה תבחר שני נציגים להצגה מול הכיתה, אחד בתפקיד קריין ואחד בתפקיד צייר. 
הקריין יתחיל לקרוא בקול את חצי המקרה הראשון המשותף לכל הקבוצות. 

הצייר יצייר על הלוח רמז להמשך המקרה, הכיתה תנסה לנחש מה ההמשך, ולאחר שהיא מצליחה )אפשר להוסיף 
עוד ציורים ורמזים( הקריין ימשיך לקרוא את המקרה עד סופו.

בסיום ההצגות יעורר המורה דיון בכיתה סביב כותרת שיכתוב על הלוח: דרכים שונות, מטרה אחת.

שאלות לדיון:

מהי המטרה האחת של כל הילדים מכל הדוגמאות שהובאו? )הצלחת ההתוועדות של י' שבט(.  >
מהן הדרכים השונות? )כתיבה, עזרה טכנית, איסוף ילדים למסיבות שבת, יציאה לרחוב ופנייה ישירה    >

            לאנשים, לימוד עם יהודי נוסף(.
איזו דרך חשובה יותר?  >

התלמידים יביעו את דעתם ולסיכום ידגיש המורה שכל אופני ההשפעה חשובים מכיוון שאי אפשר להצליח למלא 
את המשימה בלי אחת מהן. יתרה מזאת, כולם תורמים להתקשרות של העושה אותם לרבי.

שיעור מס' 15חב"ד בינה – מתבוננים
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פעילות 2: דרושים

המורה יתלה על הלוח פתקים שעליהם כתובות דרכי ההשפעה השונות )נספח 3(, ויפזר על השולחן או במרכז 
המעגל כרטיסי תכונות )נספח 4(. 

כל תלמיד בתורו ירים כרטיס תכונה וישייך אותה לאחת מדרכי ההשפעה השונות. 
לדוגמה: יציאה לרחוב והשפעה ישירה על אנשים – ביטחון עצמי, דיבור נעים ורהוט, מאור פנים. אפשר לבחור 

תכונה מסוימת לכמה תחומי השפעה.

בסיום הפעילות אפשר להעלות דוגמאות כלליות מעשרת המבצעים של הרבי: אילו תכונות מתאימות למבצע 
חינוך? ולמבצע בית מלא ספרים? בשאלות אלו והדומות להן כל הכיתה יכולה לענות, וגם התלמידים יכולים להציע 

דרכים נוספות ותכונות אחרות.

סיום: מה מתאים לי?

כל תלמיד יקבל דף שאלון אישי )נספח 5(, ובו יבחר את התכונות שלדעתו נמצאות אצלו. 

כל תלמיד יוכל להוסיף תכונות נוספות שידוע לו עליהן ושאינן רשומות בדף. 
לאחר מכן יבחר מתוך הרשימה שעל הלוח את דרך ההשפעה המתאימה לו לפי כישרונותיו ותכונותיו.

הצעה: 
אפשר לנסות לארגן את הכיתה ליציאה למבצעים לקראת י' שבט. 

לפני היציאה יארגן המורה עם התלמידים טבלה שבה ישבץ כל תלמיד את שמו בדרך הפעילות המתאימה לו 
ביותר. יש לנסות ולשאוף שכל ילד ימצא ביטוי בתחומו.

מהלך שיעור
פנסאים בפעולה

שיעור מס' 15חב"ד בינה – מתבוננים
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נושא שיעור
בכח המשלח

בשיעור הקודם נלמד שההתקשרות לרבי עוברת גם דרך ההשפעה על הזולת. כל אחד משפיע בהתאם לכוחותיו 
ולכישרונותיו. שיעור זה יעסוק בדרך "לצאת מן ההגבלות": להשפיע גם בעזרת הכוחות הנעלמים, מעבר לכישרונות שאנו 

סבורים שקיימים בנו. ישנם כמה מקורות כח כדי להצליח לעשות זאת:
דבר ראשון, חסיד ושליח אינו הולך מצד עצמו, הוא פועל בשם הרבי ויש לו "אילן גדול" להיתלות עליו. כאשר אדם יודע 

שאינו פועל לבדו אלא בשם נשיא הדור - הדבר קל יותר.
יתרה מזאת, הרבי אמר כמה פעמים כי בכל מקום ששליח הולך – הולך עמו הרבי. כאשר חסיד יודע כי הוא איננו רק פועל 

בשם הרבי אלא הרבי עמו ממש בעת שליחותו, אין יש לו סיבה לחשוש. 
עניין נוסף מוזכר ב"היום יום" )י' ניסן(: "בדבר תעמולה בעניין... יתבונן בזה: אילו יצוייר אשר ה' אינה לידו להציל מושב יהודים 

מכיליון, ר"ל, הנה בטח היה מוסר נפשו על זה". כאשר שליח מעורר בעצמו את הידיעה שהעניינים שבהם הוא משפיע 
נוגעים בהצלת חיי נפשו של היהודי האחר, ברגע של פיקוח נפש – מה מקום יש לחשש ובושה?

מזווית שונה במקצת יש לדעת שהפועל בדרך כזאת מתקדם באופן אישי, ואישיותו מתפתחת לכיוונים חדשים ואף מפתיעים.

א.   התלמידים יכירו את החסמים העלולים לעמוד בדרכם כאשר עליהם לפנות ולהשפיע על יהודי נוסף.

ב.   התלמידים יכירו דרכי מחשבה אשר יעזרו להם להתמודד עם חסמים אלה.

ג.   התלמידים יתנסו בהתמודדות מול החסמים השונים בעזרת התבוננות.

5 דקות, מליאה הדף שלא חולק    פתיחה  

20 דקות, קבוצות + מליאה בלי חשש!    פעילות 1 

10 דקות, יחידני + מליאה בכיתה, במשפחה, בקהילה  פעילות 2 

10 דקות, יחידני תמיד איתי    סיום  

מקורות מדברי הרבי )נספח 2(  -
טבלת סיכום )נספח 3(   -

) סיפורי מחסומים )נספח 1   -
) דף עבודה )נספח 4   -
) דף מזכרת )נספח 5   -

מחזיקי מפתחות כמספר התלמידים, או לחלופין סרט מתנות לקשירה לרוכסן התיק )10 ס"מ לכל תלמיד(  -
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האמצעים - התקשרות לרבי

התקשרות לרבי – הרבי והכלל מפעל השליחות

מהלך שיעור
בכח המשלח

פתיחה: הדף שלא חולק

המורה יפתח בסיפור:  הדף שלא חולק

לקראת י' שבט יצאנו למבצעים בקניון המרכזי בעירנו. כשהגענו לפתח הקניון חילק אותנו המורה לזוגות, ולכל זוג 
נתן כמה עלונים צבעוניים המספרים על הרבי ועל ימות המשיח. המורה הסביר לנו עד כמה חשוב שנתנהג בדרך 

מכובדת ונגרום לקידוש ה' ולא חס וחלילה להפך. אחר כך הוא שלח אותנו לחלק את העלונים לאנשים השונים 
הממלאים את החנויות הרבות. "בעוד רבע שעה", אמר, "ניפגש שוב ליד שער הקניון ונחזור לבית הספר".

נכנסנו מוטי ואני בחשש למרכז ההומה והיבטנו סביבנו: "אתה רואה את האיש בחולצה הירוקה?" לחש מוטי. "בוא 
וניתן לו, הוא נראה נחמד". התקרבנו אליו בשקט, ולא נראה שהוא שם לב אלינו. אמרתי בשקט: "סליחה?" אבל הוא 

לא שמע. פתאום צלצל הטלפון הנייד שלו והוא ענה. התרחקנו במהירות.
הבא בתור היה איש זקן שהלך בעזרת מקל. כמעט ניגשנו אליו, אבל לפתע "תפס" אותנו איזה פחד, אולי הוא 

יתעצבן? ניגשנו לאיש אחר שעישן סיגריה, הוא שאל "מה?" ולא הבין מה רצינו ממנו. אמרנו "לא משנה" והלכנו 
לחנות אחרת. לאיש אחר בחליפה מכובדת היה מבט קצת מפחיד, ולעולה החדש עם שיני הזהב לא ניגשנו כי 

חשבנו שהוא אינו יודע עברית בכלל. ופתאום, בלי ששמנו לב, כבר עברה רבע שעה, והעלון הצבעוני נשאר בידינו. 
חזרנו לשער הקניון.

היו ילדים שסיפרו בהתרגשות מה עשו ומה אמרו, אבל היו עוד ילדים, כמונו, שעוד החזיקו עלונים בידיהם. האם גם 
הם חשו טעם של אכזבה בפיהם?

שאלות לדיון לדוגמה:

מה קרה לילדים? מדוע לא חילקו את העלונים?  >
האם לא רצו לחלק? ממה פחדו? )שיכעסו שהם מפריעים, שילעגו להם, שיאמרו להם דברים לא נעימים   >

           ולא ידעו מה לענות(.
ממה התביישו? )התביישו לפנות לאדם זר, התביישו לחלק עלונים בקניון, זה דבר שלא מקובל על כולם(.  >

הצפת סוגי חסמים:
בסיפור מובא מחסום הבושה. אילו עוד מחסומים יכולים ליצור קושי או אתגר בבואנו להשפיע לטובה על סביבתנו? 

התלמידים יעלו קשיים נוספים כגון עצלות, פחד או חוסר כישרונות מתאימים.
אם יש זרימה טובה אפשר להמשיך ולעורר דיון: האם גם לכם קרה פעם דבר כזה? מה חשתם? ממה חששתם? 

ממה התביישתם?

פעילות 1: בלי חשש!

הכיתה תתחלק לשלוש קבוצות. כל קבוצה תקבל סיפור התמודדות שונה )נספח 1( ותכין אותו להמחזה בכיתה. 
חשוב לגזור את הסיפורים לחלוקה לתלמידים ללא הכותרות. לאחר מכן המורה יתלה על הלוח את המקורות 

השונים מדברי הרבי )נספח 2(.
כל קבוצה תציג את הסיפור שלה מול הכיתה, ולאחר ההמחשה ידון המורה עם הכיתה: מהו החסם שמקשה על 

הפעולה, ובאיזו דרך בחר גיבור הסיפור להתמודד עם החשש שלו? לאיזה מקור מן המקורות על הלוח זה מתאים? 
את תשובות התלמידים המורה ימלא בטבלה על הלוח )על פי נספח 3( בסיום ההצגות.

שיעור מס' 16 חב"ד דעת - מתחברים
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האמצעים - התקשרות לרבי

התקשרות לרבי – הרבי והכלל מפעל השליחות

פעילות 2: בכיתה, במשפחה, בקהילה

התלמידים יקבלו דף עבודה ובו שלושה מקרים המציגים תחומים שונים )נספח 4(. 

כל תלמיד יבחר לעצמו חשיבה מחזקת שבאמצעותה יוכל גיבור הסיפור להתמודד, ובאמצעותה הוא יסיים את 
הסיפור. כמה תלמידים ישתפו את חברי הכיתה בסיומים שכתבו, לפי בחירת המורה ובהגבלת הזמן שנותר. 

חשוב להציף את הרגש שחשים לאחר פריצת המחסום, וכן את התועלת האישית שנגרמת לשליח: בעזרת כוחותיו 
המיוחדים של הרבי הוא מצליח להתפתח באופן אישי ולגלות בעצמו כוחות נעלמים ומפתיעים. אפשר לשמוע מן 

התלמידים דוגמאות אישיות.

הערה: 
כדאי לאפשר לתלמידים לספר גם סיפורים אישיים, ולאו דווקא סיפורים מדף המשימה.

סיום: תמיד איתי

כל תלמיד יקבל ריבוע קטן ובו מילות הרבי כי הוא עם השלוחים )נספח 5(. התלמידים יקשטו ויצבעו ולאחר מכן 
ישחילו את המזכרת על מחזיק מפתחות המתחבר לתיק. אפשר גם להשחיל סרט מתנות ולקשור את המזכרת 

באמצעותו לרוכסן התיק או לקלמר.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1

התקשרות לרבי )3 שיעורים( א. 

שמחה פורצת גדר )3 שיעורים( ב. 

   פריסה לכיתות א’-ו’

   טבלת נושאי השיעורים ומטרות

   מערכים:

שיעור 17:   להיות בשמחה תמיד

שיעור 18:   סוף מעשה במחשבה תחילה

שיעור 19:   לא נסחפים – סוחפים!
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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 

להיות בשמחה 
תמיד

-  התלמידים יכירו את מהות רגש השמחה, את מניעיה ואת דרכי הביטוי שלה.חכמה – פותחים 

-  התלמידים יזהו באילו צורות יכולה השמחה לרומם את האדם מעל לגבולות 

    הרגילים.

שיעור 18

סוף מעשה 
במחשבה תחילה

-  התלמידים יעמדו על הזיקה שבין המעשה לתוצאות שלו.בינה – מתבוננים

-  התלמידים יכירו בהשלכות של מעשה השמחה על היחיד ועל הסובבים.

-  התלמידים יכירו בהשלכות של מעשה ההוללות על היחיד ועל הסובבים.

-  התלמידים יעמדו על החשיבות של חשיבה מוקדמת לפני המעשה.

שיעור 19

לא נסחפים – 
סוחפים!

דעת – מתחברים 
ומיישמים 

-  התלמידים יזהו מעשי הוללות על פי פרמטרים שנלמדו בשיעורים הקודמים.

-  התלמידים יעמדו על הקושי בהתמודדות מול החברה.

-  התלמידים יזהו את הדילמה בין תחושת שייכות לעמידה על עקרונות.

-  התלמידים יסיקו שעמידה על דעתו ואי היסחפות אחר מעשה ההוללות היא רווח 
    אמיתי.

-  התלמידים יסיקו שליחיד יש כוח להשפיע לטובה על החברה.

האמצעים – שמחה פורצת גדר – שמחה או הוללות? 
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האמצעים - שמחה פורצת גדר

שיעור מס' 17 חב"ד חכמה – פותחים  שמחה – שמחה או הוללות? 

נושא שיעור
להיות בשמחה תמיד

השמחה היא אבן יסוד הכרחית בחייו של היהודי. השמחה היא הרגשת אושר הפושטת בלב ומקבלת ביטוי 
בדרך כלל גם באופן חיצוני. כיהודים אנו מצווים לעבוד את ה' בשמחה. מעגלי החיים האישיים והכלליים 
שלנו סובבים סביב מוקדי שמחה. השמחה היא גם אבן בוחן לעוצמת האמונה והביטחון בה', שהכל מידו 

יתברך והוא מיטיב לכול. 
לשמחה מניעים שונים. על פי המניעים אפשר לעיתים לשער מה יהיו דרכי הביטוי של השמחה, מה 

תהיה עוצמתה ומה יהיו תוצאותיה. במערך זה ננסה להכיר את השמחה האמיתית, את מניעיה ואת דרכי 
הביטוי שלה, ונבדילה מ"אחותה החורגת" – ההוללות. נכיר את המהות של כל אחת מהן, נלמד לזהות את 

המאפיינים שלהן ונבדיל ביניהן. במערכים הבאים ידובר על התוצאות של ההוללות לעומת השמחה ועל 
יכולת העמידה בלחץ חברתי בהקשר זה.

התלמידים יכירו את מהות רגש השמחה, את מניעיה ואת דרכי הביטוי שלה. א. 

התלמידים יזהו באילו צורות יכולה השמחה לרומם את האדם מעל לגבולות הרגילים.  ב. 

5 דקות, מליאה בנימה אישית    פתיחה 

15 דקות, יחידני + מליאה החוויה האישית שלי   פעילות 1 

20 דקות, מליאה שמחה פורצת גדר   פעילות 2  

5 דקות, מליאה סיום             שמחה – מה היא עושה? 

-       3 סיפורי שמחה פורצת גדר )נספח 2(
) שאלון )נספח 1   -

) כרטיסיות )נספח 3   -
-       שלוש קופסאות נעליים או ניילוניות. רצוי להדביק עליהם את הסיפורים לפני הסבב בכיתה.
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האמצעים - שמחה פורצת גדר

שיעור מס' 17 חב"ד חכמה – פותחים  שמחה – שמחה או הוללות? 

מהלך שיעור
להיות בשמחה תמיד

פתיחה: בנימה אישית

המורה יפתח את השיעור בסיפור חוויה אישית. 
המורה יספר לתלמידים על אירוע או חוויה שהתרחשו לו, שהתוצאה שלהם הייתה הרגשת שמחה. כדאי שהמורה 

יבחר בחוויה המכילה מניע עמוק ופנימי, לדוגמה חוויה שנוצרה בשל נתינה, התגברות, הצלחה וכדומה. המורה 
ישאל: מה לדעתכם הייתה הרגשתי בעקבות החוויה? )שמחה(. התלמידים יגדירו מה מכילה בעיניהם המילה 

"שמחה" )הרגשת אושר, קלילות, רצון לשיר או לרקוד, רצון לעשות דברים מיוחדים ועוד(.

פעילות 1: החוויה האישית שלי

המורה יחלק לתלמידים שאלונים אישיים למילוי עצמי )נספח 1(. 

השאלות מובילות את התלמידים להיזכר בחוויה של שמחה אמיתית שחוו. לאחר סיום מילוי השאלון המורה יאפשר 
לתלמידים לקרוא לכיתה בקול את תשובותיהם. בזמן קריאת התשובות המורה יכתוב על הלוח את המניעים 

לשמחה העולים מסיפורי התלמידים )סיפוק של נתינה, שמחה משפחתית, בשורה טובה, קבלת דבר טוב ועוד( ואת 
דרכי הביטוי של השמחה )צחוק, מחיאת כף, ביקור ועוד(.

פעילות 2: שמחה פורצת גדר

לכל תלמיד יחלק המורה חמישה כרטיסים )בצבע אחד( של סיבות לשמחה, חמישה כרטיסים )בצבע שונה( של 
ביטויים לשמחה ושלושה כרטיסים של "שמחה פורצת גדר". )נספח 3(

התלמידים יפרסו את הכרטיסים על השולחן לפניהם על מנת להקל עליהם לשלוף את הכרטיס המתאים. המורה 
יגדיר זמן קצוב לסבב של הקופסה בכל פעם.

המורה יקרא את הסיפור הראשון, יעביר בין התלמידים קופסה ויבקש מהם לשים בתוכה את הסיבה לשמחה, את 
הביטוי לשמחה ובאיזו דרך היא פרצה את הגבול הרגיל. כך גם בסיפור השני והשלישי )נספח 2(.

הערה:
 ישנם שלושה סיפורים וחמישה כרטיסים, חלקם שגויים.
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האמצעים - שמחה פורצת גדר

שיעור מס' 17 חב"ד חכמה – פותחים  שמחה – שמחה או הוללות? 

סיום: שמחה – מה היא עושה?

המורה יסכם את הנלמד בדיון: 

כאשר ישנה סיבה אמיתית, חיובית, יהודית, היא נושאת עליה שמחה אמיתית שיש לה קיום, הרגשת אושר מספקת 
שיכולה לרומם את האדם השמח לעשות דברים שהוא לא היה מצליח לעשות בזמן רגיל, למה? כי שמחה פורצת 

גדר – בשמחה יש כח חיובי אדיר.

המורה יבקש מן התלמידים להעלות מקרים שבהם הרגישו שהשמחה גרמה להם לעשות דברים שבזמן רגיל 
קשה יותר לעשות.

המורה יזכיר את הפתקים השגויים מן הפעילות הקודמת, הנושאים עניינים ששייכים למשפחת ההוללות. 

המורה ידגיש כי סיבות כאלו לא יביאו את האדם לתוצאות זהות לתוצאותיה של השמחה, אלא רק לתוצאות 
זמניות וחלקיות, ובדרך כלל גם לא כל כך חיוביות...

עוד על ההבדלים בין שמחה להוללות – בשיעור הבא.

מהלך שיעור
להיות בשמחה תמיד
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האמצעים - שמחה פורצת גדר

שמחה – שמחה או הוללות? 

נושא שיעור
סוף מעשה במחשבה תחילה

בהמשך לשני השיעורים הקודמים, בהם נלמדו ההבדלים בין הוללות לשמחה, שיעור זה עוסק בתוצאות: 
תוצאות ההוללות מול תוצאות השמחה. החשיבה המודעת על ההשלכות היא גורם מרתיע המונע 

מעשיית מעשה של הוללות. 
יהודי השמח בשמחה אמיתית מקרין שמחה זו סביבו, והיא גורמת אושר גם לבאים עמו במגע. לעומת 
זאת אדם במצב של הוללות עלול לפגוע הן ביחיד והן בסביבה, סכנות פיזיות ופגיעות נפשיות, וגם אם 

התוצאה אינה הרסנית במיוחד – המתהולל עצמו חש בסופה של ההתהוללות ריקנות ועליבות.
בחינת התוצאות מונעת עשיית מעשים שעלולים לגרום לצער בעתיד, אך נוסף על זאת התוצאה גם 

משמשת "אבן בוחן" לברר אם המעשה ראוי או לא. טרם מעשה ה"שמחה" יש לבדוק אם המעשה יגרום 
לסיפוק או לתחושת ריקנות, אם הוא יגרום לסובבים אותנו לשמוח או להיפגע.

התלמידים יעמדו על הזיקה שבין המעשה לתוצאות שלו.  א. 

התלמידים יכירו בהשלכות של מעשה השמחה על היחיד ועל הסובבים.  ב. 

התלמידים יכירו בהשלכות של מעשה ההוללות על היחיד ועל הסובבים.  ג. 

התלמידים יעמדו על החשיבות של חשיבה מוקדמת לפני המעשה.  ד. 

פתיחה     סוף הסיפור              20 דקות, קבוצות + מליאה

פעילות 1     מה יצא מזה?             10 דקות, מליאה

פעילות 2     סוף מעשה במחשבה תחילה            10 דקות, מליאה + קבוצות

סיום     על דש בגדי              5 דקות, יחידני

שני סיומי הסיפורים )נספח 2(  -
) ארבע סיפורים )נספח 1   -

) כרטיסי הוללות שמחה )נספח 3   -
) דפי החידות )נספח 4   -

(+ סיכות ביטחון ודבק חם עיגולים )נספח 5   -

שיעור מס' 18חב"ד בינה – מתבוננים
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האמצעים - שמחה פורצת גדר

שמחה – שמחה או הוללות? 

מהלך שיעור
סוף מעשה במחשבה תחילה

פתיחה: סוף הסיפור

המורה יחלק את הכיתה לארבע קבוצות למשך כל השיעור. 

אם הכיתה מסודרת בארבעה טורים, כדאי לקבוע את הקבוצות על פי הטורים. 
המורה ייתן לכל קבוצה סיפור אחד העוסק בשמחה ובהוללות )נספח 1(. 

את שני כרטיסי השמחה ושני כרטיסי ההוללות )נספח 3( יניח המורה על שולחן המורה, ועל הלוח יתלה את שני 
הסיומים )נספח 2(. 

כל קבוצה תקרא בינה לבין עצמה את הסיפור שלה ותחליט אם מדובר במקרה של הוללות או של שמחה. בהתאם 
להחלטתה תיקח הקבוצה כרטיס מתאים משולחן המורה. אחר כך יקראו חברי הקבוצה את שני הסוגים של 

התוצאות התלויות על הלוח, ונציג מטעמם יעמוד ליד התוצאה המתאימה לסיפור שקיבלו. בסיום שלב זה נציגי שתי 
קבוצות נעמדים ליד תוצאה אחת כשבידיהם כרטיס שמחה, ונציגי שתי הקבוצות האחרות נעמדים בצד התוצאה 

השנייה כשבידיהם כרטיס הוללות. 

כל נציג בתורו יקרא את הסיפור של הקבוצה שלו עם הסיום המתאים, ויראה את הכרטיס שבחרה הקבוצה. בשלב 
זה יסבירו חברי הקבוצה כיצד ידעו מהי התוצאה המתאימה ומדוע בחרו בכרטיס שבחרו. 

יש לתת לתלמידים להסביר כפי שהם מבטאים זאת. 
אם הם לא מצליחים – אומרים ״ככה זה״, ״לא יודעים למה״ – יש להנחות אותם: משהו בתוצאה היה נראה לכם 

מתאים? למה? כיצד ידעתם שהסיפור שלכם הוא סיפור המתאים להוללות / לשמחה? מה בסיפור גרם לכם לחשוב 
ככה? איך הבנתם שתוצאה זו מתאימה לסיפור שלכם?

מסקנה: 
כשמתהוללים – "סוף הסיפור״ ריקני, עצוב ולפעמים אפילו פוגע. כששמחים – סוף הסיפור שמח ומלא סיפוק. 

שיעור מס' 18חב"ד בינה – מתבוננים
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האמצעים - שמחה פורצת גדר

שמחה – שמחה או הוללות? 

סיום: על דש בגדי

המורה יחלק לכל תלמיד עיגול בריסטול )נספח 5(. 
על העיגולים התלמידים יציירו או יכתבו דבר מה שיעזור להם לזכור לחשוב לפני מעשה אם מדובר בשמחה או 

בהוללות. את העיגולים המוכנים אפשר להצמיד לסיכות ביטחון באמצעות דבק חם.

מהלך שיעור
סוף מעשה במחשבה תחילה

פעילות 2: סוף מעשה במחשבה תחילה

המורה ייתן לכל קבוצה כתב חידה )נספח 4(. 
כל קבוצה שתפתור את החידה שלה תקבל בפתרון מילה. על הקבוצות יחד לחבר את המילים למשפט בן ארבע 

מילים: סוף מעשה במחשבה תחילה.

לאחר מכן יבחר המורה תלמיד שיסביר את הקשר בין המשפט שקיבלו לנושא השיעור. 

המסקנה: כדאי לחשוב לפני שעושים, כדי שסוף ה"סיפור" יהיה שמח ולא עצוב.

פעילות 1: מה יצא מזה?

המורה יבקש מחברי הקבוצות שסיפורן מתאים להוללות לפרט מתוך סיפוריהם מה היו תוצאות ההוללות. המורה 
יכתוב את דבריהם על הלוח בטבלה )דוגמה של הטבלה להלן(. הטבלה מפרידה בין תוצאות הקשורות לאדם 

עצמו ובין תוצאות הנוגעות לסביבתו. לאחר מכן יערוך המורה סיכום דומה עם חברי הקבוצות שסיפוריהן מתאימים 
לשמחה. 

טבלה להעתקה על הלוח:  
                        

תוצאות ההוללותתוצאות השמחה

לאדם עצמו 

לסובבים אותו
 

מומלץ בשלב זה לקרוא שוב בהדגשה עם התלמידים את התוצאות, ולהסיק את המסקנה כי כדאי להימנע ממעשה 
הוללות, גם אם באותו רגע הוא נראה ״שמח״.

הערה: בסיום שלב זה אפשר לתת לתלמידים להציף גם הם אירועים בתחומים שונים, גם כאלה הקשורים לסכנה. 
כדאי לתת מקום גם לסיפורים שבהם לא רק סוף הסיפור עצוב, אלא שגם בעצם ה"שמחה" קורה שצד אחד עליז 

והאחר נפגע.

שיעור מס' 18חב"ד בינה – מתבוננים
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האמצעים - שמחה פורצת גדר

שמחה – שמחה או הוללות? 

נושא שיעור
לא נסחפים, סוחפים!

בהמשך ישיר לשיעורים הקודמים, בהם הבחינו התלמידים בין שמחה להוללות ועמדו על תוצאותיהן, 
שיעור זה עוסק בהתמודדות עם לחץ חברתי בבחירה בין שמחה להוללות. לחץ חברתי הוא הדילמה בין 

תחושת השייכות לחברה, ההכרחית לכל יחיד, ובין בחירה במעשה הנכון. כאשר היחיד עומד על דעתו 
ואינו נסחף אחר החברה הוא חש סיפוק עצמי הגובר על הרווח הרגעי של תחושת השייכות שהיה חש אילו 

היה נסחף אחר החברה. דברי חיזוק אלו מסייעים בזמן אמת להתגבר על הרצון לפעול כמו כולם. מעבר 
ליכולת שלא להיסחף, היחיד יכול וצריך להשפיע על החברה לטובה. כאשר יביע את דעתו השונה משל 

הקבוצה ויעורר את החברה לחשוב על המעשה, הוא יוכל להניא אותה מלנהוג בהוללות ואולי אף ינתב את 
המעשה למעשה של שמחה.

התלמידים יזהו מעשי הוללות על פי פרמטרים שנלמדו בשיעורים הקודמים. א. 

התלמידים יעמדו על הקושי בהתמודדות מול החברה. ב. 

התלמידים יזהו את הדילמה בין תחושת שייכות לעמידה על עקרונות. ג. 

התלמידים יסיקו שעמידה על דעתו ואי היסחפות אחר מעשה ההוללות היא רווח אמיתי. ד. 

התלמידים יסיקו שליחיד יש כוח להשפיע לטובה על החברה. ה. 

10 דקות, מליאה פתיחה            שמחה חה, חה, חה...  

20 דקות, קבוצות + מליאה פעילות 1            לא נסחפים   

10 דקות, מליאה פעילות 2            סוחפים לטובה   

5 דקות, יחידני + מליאה סיום             פרצופונים של שמחה  

רצועות משפטים להשלמה )נספח 5(  -

דקלום )נספח 2(  -

 ) כרטיסיות מקרים לקבוצות )נספח 3   -

) פרצופונים מחוברים לטבעות )נספח 1   -

) פרצופים שמחים ועצובים )נספח 4   -

) פרצופים למשוב אישי )נספח 6   -

שיעור מס' 19 חב"ד דעת - מתחברים
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האמצעים - שמחה פורצת גדר

שמחה – שמחה או הוללות? 

מהלך שיעור
לא נסחפים, סוחפים!

פתיחה: שמחה חה, חה, חה...

המורה ייתן לכל תלמיד שני פרצופים: פרצוף שמח ופרצוף עצוב )נספח 1(. על ידי הטבעת המוצמדת מאחורי 
הפרצוף יענוד כל תלמיד את הפרצוף השמח על יד ימין )כשהפרצוף בתוך כף ידו( ואת הפרצוף העצוב על יד 

שמאל.

המורה יקרא דקלום בחרוזים )נספח 2( המדבר על שמחה והוללות ומשמש כחזרה על המושגים שנלמדו בשיעורים 
הקודמים. במהלך ההקראה ישתתפו גם התלמידים על פי סימן מוסכם מראש: כאשר המורה מרים את ידו 

השמאלית )שמול יד ימין של התלמידים(, התלמידים כולם מרימים את יד ימין המחזיקה בפרצוף השמח ואומרים 
יחד: חה, חה,חה. כאשר מרים המורה את ידו הימנית )מול יד שמאל של התלמידים(, מרימים התלמידים את יד 

שמאל המחזיקה בפרצוף העצוב ואומרים: אוי, אוי, אוי...

הערה: 
כדאי לעשות כמה ניסיונות לפני ההקראה כדי לוודא שהתלמידים הבינו את ההוראה, ושכולם אומרים יחד את 

שנדרש באותה הנימה.

לאחר הפעילות יעורר המורה דיון בכיתה על זיהוי המקרים והתאמת הפרצופים שנעשו במהלך ההקראה.

שאלות לדיון לדוגמה:

מה משותף לכל המושגים או המקרים שבהם הנפנו את הפרצוף השמח?  >
מה משותף לכל המושגים או המקרים שבהם הנפנו את הפרצוף העצוב?  >

מדוע בחרנו לסמל את ההוללות בפרצוף עצוב?  >
איך נוכל להבחין בין שמחה להוללות? )כדאי להתייחס ל"נוסחה": שמחה היא עם הזולת, והוללות היא על     >

           חשבון הזולת. אפשר גם להיעזר בפרמטרים נוספים, בעיקר מן השיעור הראשון בנושא השמחה.(

סיכום ביניים: 
המורה יסכם את הפעילות בעידוד התלמידים לבחור תמיד בשמחה, ויציין שלא תמיד קל להצליח בזה, ולפעמים 

עלינו להתגבר ולעבוד קשה כדי לבחור בשמחה. בזאת עוסקת הפעילות הבאה.

שיעור מס' 19 חב"ד דעת - מתחברים
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האמצעים - שמחה פורצת גדר

שמחה – שמחה או הוללות? 

מהלך שיעור
לא נסחפים, סוחפים!

פעילות 1: לא נסחפים

הכיתה תתחלק לארבע קבוצות. 
כל קבוצה תקבל מקרה המתאר לחץ חברתי )נספח 3(. בעזרת שאלות מכוונות בכרטיסיות המקרים התלמידים 

ינתחו את המקרה ואת משמעות אופני התגובה השונים. 

את התשובות המסכמות של כל קבוצה יכתבו התלמידים על פרצופים )נספח 4(. על פרצוף שמח יכתבו חברי 
הקבוצות מהי התחושה כשלא נסחפים אחר החברה, ועל הפרצוף העצוב יכתבו מהי התחושה כאשר נסחפים אחר 

החברה.

נוסף על זאת, כל קבוצה תציע פתרון למתלבט על ידי השלמת המשפטים "אנחנו חושבים ש..." / "אולי כדאי ש..." 
המופיעים ברצועות נפרדות ויהיו תלויים על הלוח )נספח 5(. 

לאחר הפעילות יתאספו התלמידים במליאה, והמורה יאסוף מן הקבוצות את הפרצופים העצובים תחילה, יקרא את 
הדברים שנכתבו עליהם ויעורר דיון בעקבותיהם.

שאלות לדיון לדוגמה:
מדוע בחרנו לכתוב את הדברים על הפרצוף העצוב?  >

מה עלול להטעות אותנו ולהוביל אותנו לבחור בפרצוף העצוב?  >

מסקנה: 
לעיתים נראה לנו שהכי קל ונוח לעשות מה שכולם עושים. כך אנחנו מרגישים שייכים וחלק מהקבוצה. אך לאמיתו 

של דבר זוהי בחירה עצובה, כך אנו חשים "לא שווים", סתם נסחפים שאינם יודעים לעמוד על שלהם, ובעיקר 
עושים מעשה לא ראוי של הוללות.

לאחר מכן יאסוף המורה את הפרצופים השמחים, יקרא את הדברים שנכתבו עליהם ויעורר דיון בעקבותיהם.

שאלות לדיון לדוגמה:
מדוע בחרנו לכתוב את הדברים על הפרצוף השמח?  >

מה הם הדברים שמחזקים אותנו כאשר אנו בוחרים לעמוד על שלנו ולא להיסחף אחר החברה למעשי   >
הוללות?

מסקנה: 
כאשר אנו בוחרים לעמוד על שלנו ומצליחים לעשות זאת, זוהי הבחירה השמחה ביותר שיש. אנו חשים סיפוק 

אמיתי על שלא נסחפנו אחר החברה. אנו יודעים שלא לקחנו חלק במעשה הוללות שתוצאותיו שליליות מאוד, ואנו 
גם מבינים שבסופו של דבר נזכה להערכה מן החברה, לאחר שתראה עד כמה אנו יציבים ועומדים על דעתנו.

לסיום הפעילות יתלה המורה על הלוח את הפרצופים השמחים, ויסכם את הדברים על הלוח. 
המורה יסכם כי עכשיו אנו יודעים שאנו בכל מחיר לא נסחפים, ונשאר להמשיך ולראות כיצד אפשר להשפיע 

לטובה גם על אחרים. בזאת עוסקת הפעילות הבאה.

שיעור מס' 19 חב"ד דעת - מתחברים
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האמצעים - שמחה פורצת גדר

שמחה – שמחה או הוללות? 

סיום: פרצופונים של שמחה

כל תלמיד יקבל פרצוף שמח )נספח 6( שעליו ישלים את המשפט: "כאשר החברה לוחצת למעשה הוללות אני..."
לאחר הפעילות היחידנית, כל תלמיד יקרא בסבב את מה שכתב. לחלופין אפשר לערוך סבב שבו כל אחד ישלים 

בעל פה את המשפט.

מהלך שיעור
לא נסחפים, סוחפים!

פעילות 2: סוחפים לטובה

המורה יספר באוזני כל הכיתה את המקרים השונים שעליהם עבדו הקבוצות )נספח 3(. בכל מקרה שיקרא המורה, 
תתבקש הקבוצה להציג את הפתרון שהציעה – המשפטים שבחרה לומר )נספח 5(. על בחירת הקבוצה רצוי לעורר 

דיון כיתתי.

שאלות לדיון לדוגמה:

מה הרווחנו בכל אחד מן המקרים כאשר פנינו לקבוצה ב"אני חושב ש..."?  >
לאן הובלנו את הקבוצה כאשר חשבנו על "אולי כדאי ש..."?  >

האם כוחו של היחיד מסתכם בכך שהוא אינו נסחף אחר החברה?  >

 לאחר שכל קבוצה תקרא לכיתה את המשפטים, תיצור הקבוצה שרשרת מן הרצועות שעליהן כתובים המשפטים, 
וכך הרצועות של הקבוצות כולן תצטרפנה לשרשרת אחת ארוכה.

סיכום ביניים: 
כאשר פותחים כל מקרה לדיון, ניתן להביע דעה אחרת, שונה, ולהאיר לחברה את המקרה באור הנכון כך אפשר גם 

לנתב את מעשה ההוללות של החברה לשמחה אמיתית. זוהי למעשה השרשרת שיצרו כל חברי הכיתה, שרשרת 
שבה היחיד מוביל אחריו את החברה – סוחף לטובה!

שיעור מס' 19 חב"ד דעת - מתחברים
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נושא 4:  המטרה / גאולה

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

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

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

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

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

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

האדם והעולם נעלים יותר מאשר היו לפני כן. 

המטרה / גאולה
המיקוד לכיתה ד’: ירידה לצורך עלייה

1

גאולה - ירידה לצורך עליה )3 שיעורים(

   פריסה לכיתות א’-ו’

   טבלת נושאי השיעורים ומטרות

   מערכים:

שיעור 20:   ירידה או עליה?         

שיעור 21:   ירידה לצורך עליה לאורך הדורות  

שיעור 22:   ירידה לצורך עלייה בחיי היום יום 
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המטרה / גאולה - פריסה לכיתות א’-ו’ 

89

כיתה ד'



ב"ה

טבלת נושאי השיעורים ומטרות 

מטרותהסוגה בחב"דהשיעור

שיעור 20

ירידה או עליה?

-  התלמידים יכירו את המושג "ירידה לצורך עלייה".חכמה – פותחים 

-  התלמידים יזהו את הירידה לצורך עלייה כמהלך שעושה הנשמה כדי להביא את העולם  

    לתכליתו.

- התלמידים יבחנו דוגמאות נוספות בחיינו המבטאות ירידה לצורך עלייה.

שיעור 21

ירידה לצורך 
עליה לאורך 

הדורות 

-  התלמידים יפנימו כי הכל מאת ה', ואין רע יורד מלמעלה גם אם לפעמים הטוב מוסתר.בינה – מתבוננים

-  התלמידים יבינו את הצורך בירידה ומהם הרווחים הנובעים ממנה.

-  התלמידים יכירו דוגמאות שונות מסיפורי תורה שבהם באה לידי ביטוי ירידה לצורך עלייה.

שיעור 22

ירידה לצורך 
עלייה בחיי היום 

יום

דעת – מתחברים 
ומיישמים 

-  התלמידים יבינו שיש להתייחס לשעת קושי כחלק מתוך תהליך שלם שסופו צמיחה.

-  התלמידים ילמדו להתבונן בעומק הקושי כדי לזהות את המפתח לעליה המסתתר בתוכו.

המטרה – גאולה-ירידה או עלייה

תאריכים חסידיים משתלבים: ב ניסן, יא ניסן
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שיעור מס' 20  חב"ד חכמה – פותחים  גאולה – ירידה לצורך עלייה

המטרה - הגאולה 

נושא שיעור
גאולה - ירידה או עלייה?

בנושא הקודם בחנו התלמידים את האמצעים שיסייעו להם בסיגול התנהלות חברתית-חסידית 
מתאימה. כעת יבחנו התלמידים את המטרה העומדת לנגד עיניו של חסיד, מכוונת ומאירה את דרכו: 

הגאולה, מצב אוטופי – טוב ללא שמץ של רע. 
הדגם הראשון של גלות וגאולה היה בגאולת מצרים, ולאורו נבחן כל נושא זה. מצרים כשמה כן היא, 

מבטאת "מיצר", גבול – כל דבר שחוסם את האדם מהגעה למטרה, לייעודו. ברובד העמוק יותר 
הגאולה היא תוצאה של הגלות, הגלות היא שלב מקדים והכרחי לגאולה. במהלך הגלות מתרחשת 

ירידה המתבטאת בקשיים, עיכובים, חסמים, ניסיונות וכדומה. הגאולה היא צמיחה ועלייה הנובעת מכור 
ההיתוך של הגלות, ומביאה את האדם והעולם לשחרור מן המיצרים, הקשיים והעיכובים. בעקבות 

ההתמודדות עם הניסיונות נעשים האדם והעולם נעלים יותר מאשר היו לפני כן. 

א. התלמידים יכירו את המושג "ירידה לצורך עלייה".

ב. התלמידים יזהו את הירידה לצורך עלייה כמהלך שעושה הנשמה כדי להביא את העולם לתכליתו.

ג. התלמידים יבחנו דוגמאות נוספות בחיינו המבטאות ירידה לצורך עלייה.

פתיחה                מי אנחנו?                  10 דקות, מליאה

פעילות 1                לצורך עלייה                  10 דקות, מליאה 

פעילות 2                תנאי הכרחי לצמיחה                 10 דקות, קבוצות + מליאה

סיום                ירידות ועליות בחיים                15 דקות, יחידני + מליאה

המשך הדיאלוג )נספח 2(  -

רשימת פעולות )נספח 3  (  -

תמונות ירידה נספח 4  (  -

) תמונות רצף )נספח 5   -

דיאלוג )נספח 1  (  -

) בנק הרגשות )נספח 6   -

מילות הניגון "הנשמה יורדת לתוך     -

)          הגוף" )נספח 7  

 ) מכתב לנשמה )נספח 8   -

ניגון "הנשמה יורדת לתוך הגוף" +   -

            אופציה להשמעה בכיתה
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שיעור מס' 20  חב"ד חכמה – פותחים  גאולה – ירידה לצורך עלייה

המטרה - הגאולה 

מהלך שיעור
גאולה - ירידה או עלייה?

פתיחה: מי אנחנו?

המורה יקרא לכיתה כתב חידה )נספח 1( המתאר דו-שיח בין שתי נשמות: נשמה אחת ירדה לעולם הזה, והיא 
מתארת את הקושי והירידה הגדולה לחברתה הנמצאת עדיין תחת כיסא הכבוד.

כל אחד מן התלמידים יקבל עותק של כתב החידה ויתבקש לסמן בו בצבע שחור את התיאורים והמאפיינים 
שמציינת דוברת א', ובצבע צהוב את התיאורים והמאפיינים שמציינת דוברת ב'.

לאחר מכן ישרטט המורה על הלוח שני עיגולים זה מעל זה, באופן זה:

בעיגול העליון ייכתבו התיאורים שנצבעו בצהוב, הנאמרים מפי דוברת ב'. בעיגול התחתון ייכתבו התיאורים שנצבעו 
בשחור, הנאמרים מפי דוברת א'. במהלך הכתיבה ינהל המורה דיון בכיתה על הדו-שיח, והתלמידים יפתרו יחד את 

החידה.
יש להקפיד על צורת התרשים, מכיוון שבסופו של דבר )בשיעור הבא( תצטייר מן התרשים צורת "וי" )√(.

שאלות לדיון לדוגמה:
מה מאפיין את מקומה של דוברת א'? )קר, חשוך, גשמי...(  >

מה מאפיין את מקומה של דוברת ב'? )אלוקות, אור, קדושה..(  >
האם תוכלו לזהות מי הן הדוברות?  >

מהו המקום שבו נמצאת נשמה ב'? )תחת כיסא הכבוד(  >
מהו המקום שבו נמצאת נשמה א'? )מלובשת בגוף בעולם הזה(  >

כיצד נגדיר את המעבר של הנשמה ממקורה לעולם הזה? )ירידה(  >
מדוע? )על פי התבוננות חוזרת במאפיינים של כל מקום(  >

המורה יסכם את מסקנות הדיון על השרטוט בלוח: ליד העיגול העליון יכתוב "הנשמה תחת כיסא הכבוד", ליד 
העיגול התחתון יכתוב "הנשמה בעולם הזה", ובין העיגולים יסמן חץ שלצדו הכיתוב "ירידה".

הנשמה תחת כיסא הכבוד

הנשמה בעולם הזה
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שיעור מס' 20  חב"ד חכמה – פותחים  גאולה – ירידה לצורך עלייה

המטרה - הגאולה 

מהלך שיעור
גאולה - ירידה או עלייה?

פעילות 1: לצורך עלייה

המורה יקרא את המשך הדו-שיח )נספח 2(. 
לאחר מכן יקבל כל זוג תלמידים רצועת בריסטול שעליה כתובה פעולה )נספח 3(, ובסבב יתאים כל זוג את 

הפעולה שבידו לנשמה שאליה הוא שייך. 
רצועות הבריסטול ייתלו על הלוח, כל אחת במקומה. במהלך הפעילות ידונו התלמידים עם המורה על תוכן הדו-

שיח ועל מסקנותיו.

שאלות לדיון לדוגמה:

לאילו פעולות מתכוונת הנשמה?  >
מה עושה הנשמה בהיותה תחת כיסא הכבוד?  >

מה ביכולת הנשמה לפעול בהיותה בעולם הזה?  >
האם יכולה הנשמה לקיים מצוות בהיותה תחת כיסא הכבוד?  >

כיצד יכולה הנשמה להוביל את העולם לקראת תכליתו?  >

המורה יסכם את מסקנות הדיון: 
רק בהיותה בעולם הזה יכולה הנשמה לקיים תורה ומצוות, ועל ידי כך לזכך את העולם ולהעלותו לקדושה. לשרטוט 

שעל הלוח יוסיף המורה עיגול שלישי, וכך ישלים את השרטוט. ליד העיגול הנוסף יכתוב "קיום התכלית – בירור 
העולם", ואליו יוביל חץ שלידו הכיתוב "עלייה". 

עליה

קיום התכלית – בירור העולם
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שיעור מס' 20  חב"ד חכמה – פותחים  גאולה – ירידה לצורך עלייה

המטרה - הגאולה 

סיום: ירידות ועליות בחיים

המורה ישמיע לכיתה את הניגון "הנשמה יורדת לתוך הגוף". 
במהלך הפעילות יחלק המורה לתלמידים את מילות הניגון )נספח 7( ויסביר את משמעותן. 

לאחר מכן יחלק המורה לכל תלמיד דף עבודה – מכתב מהנשמה )נספח 8(. 

המורה יקרא את המכתב בקול באוזני הכיתה ויבקש לענות לנשמה תשובה. התלמידים ימלאו את דף העבודה 
באופן יחידני, ובסיום הפעילות יוכלו תלמידים המעוניינים בזאת לספר ולשתף את הכיתה במכתבים שכתבו. 

מהלך שיעור
גאולה - ירידה או עלייה?

פעילות 2: תנאי הכרחי לצמיחה

המורה יחלק את הכיתה לארבע קבוצות. כל קבוצה תקבל תמונה )נספח 4( ותכתוב איזה רגש מלווה את חברי 
הקבוצה כשהם רואים את התמונה. אפשר להיעזר בבנק הרגשות )נספח 6(. לאחר מכן יביא המורה לכל קבוצה 

שלוש תמונות נוספות )נספח 5(, והקבוצה תסדר את התמונות לפי הסדר. 
כל קבוצה תדון עם עצמה ותכתוב היכן רואים את הירידה לצורך העלייה שברצף התמונות שקיבלה. האם הרגש של 

חברי הקבוצה השתנה? מה הרגשות שלהם כעת, אחרי שראו את התמונה המלאה? 
לאחר הפעילות בקבוצות יתכנסו התלמידים לדיון במליאה. כל קבוצה תציג את רצף התמונות שלה, ונציג מכל 

קבוצה ישתף מה היה הרגש שלו בקבלת התמונה, ומדוע הרגש השתנה.

שאלות לדיון לדוגמה:
במה התמונות דומות לסיפור של הנשמה?  >

מדוע לדעתכם צריכה להיות ירידה לפני שיש עלייה? מהם הרווחים מזה?  >
האם תמיד יודעים שתהיה עלייה לאחר הירידה?   >

מה יכול לעזור לנו לשמוח ולהתעודד ברגעי הירידה?  >

סיכום ביניים: 
פירוש הביטוי "ירידה לצורך עלייה" הוא שהירידה משמשת כתנאי הכרחי ומנוף לעלייה גדולה ממנה.
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גאולה – ירידה לצורך עלייה

המטרה - הגאולה 

שיעור מס' 21 חב"ד בינה – מתבוננים 

נושא שיעור
ירידה לצורך עלייה לאורך הדורות

יסוד עיקרי בתורת החסידות הוא "אין רע יורד מלמעלה" – כל מה שעושה ה' לטובה הוא עושה. 
בפועל, בעיניים גשמיות לעתים הטוב מוסתר, אך מתפקידנו להאמין שביכולתנו לראות רק חלק מן 

התמונה הכוללת. לעתים הקדוש ברוך הוא מוריד את האדם ומנסה אותו ניסיונות קשים, אך למעשה 
הירידה עצמה טומנת בחובה עלייה גדולה. גם בסיפורי התורה מוצאים פעמים רבות את המבנה של 

"ירידה לצורך עלייה": ירידת אברהם אבינו למצרים, מכירתו וכליאתו של יוסף, וכמובן גלות עם ישראל 
במצרים שהביאה לעלייה הגדולה – הגאולה. 

בחיים הניסיונות מקרבים את האדם לה'. כשיש חושך מעריכים יותר את האור, רק אחרי שהורסים 
אפשר לבנות, ולאחר שעוברים קשיים יש סיפוק גדול יותר בתוצאה.

התלמידים יפנימו כי הכל מאת ה', ואין רע יורד מלמעלה גם אם לפעמים הטוב מוסתר.  א. 

התלמידים יבינו את הצורך בירידה ומהם הרווחים הנובעים ממנה. ב. 

התלמידים יכירו דוגמאות שונות מסיפורי תורה שבהם באה לידי ביטוי ירידה לצורך עלייה. ג. 

פתיחה                "אין רע יורד מלמעלה"                         10 דקות, מליאה

פעילות 1               שלושה סיפורים              10 דקות, מליאה 

פעילות 2               שלושה מצבים               5 דקות, קבוצות 

פעילות 3               תרשים מרשים               5 דקות, מליאה

פעילות 4               מה המצב?      5 דקות, מליאה

סיום                מעלית החוויות     10 דקות, מליאה + יחידני

מצגת על נחום איש גמזו )נספח 1(  -

שלושה סמלים )נספח 2(  -

תרשים וחצים )נספח 4(  -

כרטיסיות רווחים )נספח 5(  -

) כרטיסיות + שלושה עיגולים לכל כרטיסייה )נספח 3   -

) ציורי מעליות )נספח 6   -
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גאולה – ירידה לצורך עלייה

המטרה - הגאולה 

מהלך שיעור
ירידה לצורך עלייה לאורך הדורות

פתיחה: "אין רע יורד מלמעלה"

המורה יראה לכיתה את המצגת על נחום גמזו )נספח 1( ויספר את הסיפור. לחלופין אפשר לחלק את הכיתה 
לקבוצות, להדפיס את התמונות שבמצגת ולבקש מהן לסדר אותן לפי הסדר. לאחר הסיפור יעורר המורה דיון 

בכיתה.
 

שאלות לדיון לדוגמה: 

כיצד הייתם אתם מגיבים אם כל האירועים הקשים הללו היו קורים לכם?  >
האם בדרך כלל אנחנו זוכרים שהכל לטובה?  >

כיצד אפשר ללמוד מן הסיפור את המשפט "אין רע יורד מלמעלה?"   >
תנו דוגמה לאירוע שקרה לכם שהיה נראה לכם קשה ורע והתגלה שהוא בעצם טוב.  >

מדוע לדעתכם ה' נותן לאדם ניסיונות וחוויות קשות?   >

המורה יאמר לתלמידים כי סיפורי התורה מלמדים אותנו היטב מדוע ה' מעלה ומגביה את האדם על ידי ירידות 
וניסיונות דווקא. בסיפורי התורה נעסוק בפעילויות הבאות. 

פעילות 1: שלושה סיפורים

על הלוח יתלה המורה שלושה סמלים )נספח 2( 
שכל אחד מהם רומז לסיפור או לדמות מן התורה: אברהם אבינו, יוסף הצדיק וגאולת ישראל ממצרים עד 

לגאולה העתידה. 

המורה יבקש מן התלמידים לחשוב מה משותף לשלושת הסיפורים האלה. 

יחד עם התלמידים המורה יסכם: בשלושת הסיפורים הייתה ירידה שהובילה לעלייה גדולה ממנה.

פעילות 2: שלושה מצבים

המורה יחלק את הכיתה לקבוצות או לזוגות. 
כל קבוצה תקבל כרטיסייה העוסקת בסיפור תורה המבטא את רעיון הירידה לצורך עלייה, ושלושה עיגולים 

שמתאימים לכרטיסייה שבידיה )נספח 3(. 

בכל קבוצה התלמידים יכתבו שלושה משפטים על שלושה עיגולים. כל עיגול יבטא מצב אחר המתואר בסיפור 
המובא בכרטיסייה.

שיעור מס' 21 חב"ד בינה – מתבוננים 
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גאולה – ירידה לצורך עלייה

המטרה - הגאולה 

פעילות 3: תרשים מרשים

התלמידים יצמידו את כל העיגולים ללוח בצורת תרשימים המשקפים את הירידה והעלייה בכל אחד מן הסיפורים, 
כמו התרשים שהוצג בשיעור הקודם )נספח 4(. במהלך בניית התרשימים המורה יעזור ויכוון באמצעות דיון.

שאלות לדיון לדוגמה:
איזה מן העיגולים מתאר מצב של ירידה?  >

לאיזה מן הסמלים מתאימה ירידה זו?  >
מה היה המצב שקדם לירידה?  >

מה הייתה העלייה הגדולה בעקבות הירידה?  >
כיצד נוסיף את החצים?  >

איזו כותרת נוכל לתת לתרשים? )סיפורו של ________(  >

בסיום הפעילות יעמוד המורה על המשמעות הסמלית של התרשים, כפי שצויר גם בשיעור הקודם: החיבור בין 
העיגולים על ידי החצים יצר צורת √ , סימן המסמל שלמות ובעל משמעות חיובית, אופטימית. 

הסימן מורכב משלוש נקודות המציינות מצב טוב, ירידה ומצב טוב עוד יותר. כלומר מבנה הירידה לצורך עלייה 
הוא מבנה של שלמות, ולכן הוא חיובי וחיוני. 

סיום: מעלית החוויות

המורה יבקש מכל תלמיד לחשוב על קושי או אתגר שחווה, ולחשוב על רווח שהצליח להפיק מן הירידה. אפשר 
לתת רעיונות ודוגמאות, למשל כישלון בבחינה, ריב, מחלה או אבדן של אדם קרוב ל"ע.

כל תלמיד יכתוב את המקרה שלו על גבי מעלית )נספח 6(, ואת מספר הרווח שהוא הפיק יכתוב על צג המעלית. 
לאחר הפעילות יוכלו התלמידים לשתף במליאה את החוויות והרווחים שכתבו.

מהלך שיעור
ירידה לצורך עלייה לאורך הדורות

פעילות 4: מה המצב?

המורה יניח על הרצפה כרטיסיות רווחים )נספח 5( ויתבונן עם הכיתה בכל אחד מהתרשימים שעל הלוח. על 
כל אחד מן המקרים ישאל המורה את הכיתה אילו רווחים הפיקה הירידה. התלמידים יצטרכו לאתר את הרווחים 

המתאימים ולהצמיד אותם לתרשים הנכון. 
המורה ידגיש כי הירידה היא תנאי הכרחי לעלייה גדולה וגבוהה יותר, ולעמוד על כך שמקומה של הנקודה השלישית 

גבוה יותר ממקומה של הנקודה הראשונה:
אברהם אבינו –כאשר אברהם נאלץ לרדת למצרים, זה לא היה בשביל להישאר בירידה, אלא כדי להגיע אחר כך 

לעליה גדולה. אברהם ירד למצרים, וחזר משם עשיר.
יוסף – לולא היה יורד למצרים לא היה מגיע לדרגת משנה למלך, וגם ברובד הרוחני – לולא העמידה בניסיונות 

המצרים לא היה מגיע לדרגה רוחנית גבוהה ולכינוי "יוסף הצדיק".
עם ישראל – לולא שעבוד מצרים שהיה לעם לכור היתוך, לא היו ישראל מגיעים לקבלת התורה. 

שיעור מס' 21 חב"ד בינה – מתבוננים 
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גאולה – ירידה לצורך עלייה

המטרה - הגאולה 

שיעור מס'  22 

נושא שיעור
ירידה לצורך עלייה בחיי היום יום

בשיעור הקודם למדנו על המשמעות של "ירידה לצורך עליה". ראינו את התממשות תהליך זה בחיינו 
כעם, בחיינו האישיים, ואף בירידת נשמתנו לעולם.

בשיעור זה נרחיב את הקשר בין "ירידה לצורך עליה" לתחומים השונים בחיינו האישיים: תחום 
המשפחה, החברה, הלימודים ועוד. ננסה להורות לתלמידים כיצד להשתמש בכלל החשוב הזה, ככלי 

עזר, כאשר הם מגיעים לשעת משבר או שפל בתחום כלשהו בחייהם. העיקרון הוא ללמוד להתבונן 
בעומק הקושי כדי לזהות את המפתח לעליה המסתתר בתוכו. וכן להאמין שניתן להגיע להצלחה או 

רווח הגדולים יותר מן ההפסד.

התלמידים יבינו שיש להתייחס לשעת קושי כחלק מתוך תהליך שלם שסופו צמיחה. א. 

התלמידים ילמדו להתבונן בעומק הקושי כדי לזהות את המפתח לעליה המסתתר בתוכו.  ב. 

פתיחה                היכון הכן רוץ...                                    5  דקות, מליאה

פעילות 1               הסיפור השלם                15 דקות, קבוצות + מליאה

פעילות 2               סוף טוב הכל טוב                20 דקות, קבוצות + מליאה

סיום                המפתח בידיים שלי!      5  דקות, מליאה

דפי תצפית )נספח 1(  -

) סיפור מחולק ל4 חלקים  )נספח 2   -

) התחלות של סיפורים )נספח 4   -

מצגת זום. )נספח 3(  -

כרטיסיות הרווחים מן השיעור הקודם )נספח 6 של שיעור 21(  -

3 מקלות או כדור וסל  -

חב"ד דעת – מתחברים
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גאולה – ירידה לצורך עלייה

המטרה - הגאולה 

מהלך שיעור
ירידה לצורך עלייה בחיי היום יום

פתיחה: הכון הכן רוץ... 

המורה ישחק עם הכיתה את המשחק 3 מקלות.
אפשר גם לשחק קליעה בכדור ובכל פעם להרחיק את הסל.

)אפשר גם לבחור נציג להמחיש(
המורה יבחר שני תצפיתנים וייתן להם דפי תצפית )נספח 1(: תצפיתן אחד יכתוב מה עושים הילדים כדי להצליח 

לקפוץ למרחק. תצפיתן שני יכתוב את תגובות השחקנים להצלחה שלהם בתחילת המשחק, באמצע המשחק 
ובסוף המשחק.

דיון במליאה:
המורה יבקש מתצפיתן מספר 1 לספר לכיתה במה הוא הבחין. המורה יסב את תשומת לב הכיתה לתנופה 

שהשחקנים לקחו בכדי להשיג קפיצות גדולות יותר. 
המורה יזכיר לתלמידים את הנושא בו עסקו בשיעורים האחרונים: ירידה לצורך עליה. וישאל את הכיתה כיצד 

משחק 3 המקלות קשור לנושא? 

לאחר מכן יבקש מתצפיתן מספר שתיים לספר האם הוא שם לב לשינוי במצב הרוח של השחקנים )ככל שרמת 
הקושי עולה, רמת הסיפוק עולה(.

המורה יבהיר שבשיעור זה נתמקד בביטוי "ירידה לצורך עליה" בחיינו האישיים.

פעילות 1: הסיפור השלם

כל תלמיד יקבל חלק של סיפור )נספח 2(. 
התלמידים ישוטטו בכיתה ויחפשו עוד שלושה חברים שמחזיקים בידם חלקים אחרים של אותו סיפור. 

כל ארבעה ילדים יסדרו את הסיפור לפי הסדר.

לאחר שכל הקבוצות ישלימו את פאזל הסיפור שלהן, הם יתיישבו במליאה. נציג מכל קבוצה יקריא את 
"הסיפור השלם".

בעקבות הסיפורים והמהלכים יערך דיון. 

שאלות לדיון לדוגמא:
< היזכרו במה שדברנו  בשיעור הקודם, מדוע ה' מביא על האדם קשיים? 
< אלו אפשרויות ניצבות בפני האדם המקבל קושי? כיצד כדאי לו להגיב? 

< חשבו על הסיפורים ששמענו, מה הוביל את הדמויות בסיפור להגיע למסקנות ולהשתפר?
< האם תמיד יש עליה אחרי הירידה? במה זה תלוי? 

< איזו תחושה יש לאדם שהצליח להתגבר על הקושי? 
< מדוע יש קשר בין רמת הקושי של האתגר לרמת הסיפוק כשמצליחים? 

המורה יתלה על הלוח את כרטיסיות הרווחים מן השיעור הקודם ויבקש לאתר רווח מתאים לכל סיפור.

שיעור מס'  22  חב"ד דעת – מתחברים
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גאולה – ירידה לצורך עלייה

המטרה - הגאולה 

פעילות 2: סוף טוב הכל טוב 

המורה יציג לכיתה את המצגת של "זום" )נספח 3(. 
רצוי תוך כדי כך, להסביר להם מה רואים.

שאלות לדיון לדוגמא: 

< איזה מסר לדעתכם ניתן ללמוד מהמצגת? )ניתן ללמוד מהמצגת כמה מסרים. יש להוביל את הכיתה לרעיון 
שאדם רואה לפעמים רק את הירידה והקושי אבל עליו לחשוב על כל התמונה – אילו רווחים ולקחים הוא יכול 

להפיק מכך(.

< כיצד לדעתכם המצגת שראינו קשורה לנושא של "ירידה לצורך עליה"?

< תנו דוגמא לחוויה שקרתה לכם כשגיליתם שאם אתם מתבוננים על התמונה כולה, זה עוזר לכם להתמודד עם 
המצב? 

כל קבוצה )על פי החלוקה הקיימת כבר( תקבל התחלה של סיפור )נספח 4( המציג קושי מסוים. 
כל קבוצה תתבקש לחשוב כיצד הגיבור בסיפור יכול להרוויח מהמצב ולעלות ממנו, אלו דברים הוא גילה מתוך 

התבוננות "בתמונה הגדולה".  )מפתחות לעזרה מצורפות לסיפור לשימוש המורה להכוונת התלמידים וכן יש 
להשאיר את כרטיסיות הרווחים על הלוח כדי שהתלמידים יוכלו להעזר בהן.(

את השינוי בחשיבה ובהתנהגות הילדים מציירים בתמונות כמו "זום אין" ו"זום אאוט". בתחילה רואים את המשבר 
ולאט לאט רואים כיצד התמונה מסביב משתנה בעקבות החשיבה וההתנהגות של האדם.

הקבוצות תצגנה בפני הכיתה את הציורים. 

מהלך שיעור
ירידה לצורך עלייה בחיי היום יום

סיכום: המפתח בידיים שלי! 

חלק זה מהווה הזדמנות עבור התלמידים להתנסות ביישום העיקרון שנלמד בשיעור זה.

התלמידים יתבקשו להציף )בכנות( בעיה או קושי כלליים, הקיימים בכיתה. 
המורה יבחר קושי מרכזי מסוים )למשל: יחסים לא תקינים עם אחד המורים, מריבה כיתתית, עונש כיתתי, מצב 

ניקיון מוזנח בכיתה וכד'(.

התלמידים יתבקשו להתבונן אל עומק הבעיה ולומר איזו תועלת במשך הזמן עשויה לצמוח ממנה, אם יתנו לה 
הזדמנות )למשל: למידת גבולות, לקיחת אחריות, אחדות כיתתית(. התלמידים יתבקשו להתנהל מול הבעיה, על פי 

הגישה החיובית הצופה את הצמיחה שתבוא ממנה לבסוף.

שיעור מס'  22  חב"ד דעת – מתחברים
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ב"ה
נושא 5: יסוד הקיום של היחיד ושל העם

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

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

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

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

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

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

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

באשר האחדות מזרזת את ביאת המשיח.

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

1

אחדות ואהבה )4 שיעורים( א. 

תורה )3 שיעורים( ב. 

   פריסה לכיתות א’-ו’

   טבלת נושאי השיעורים ומטרות

   מערכים:

שיעור 23:   האחדות - כלי מחזיק ברכה         

שיעור 24:   שונות – יחיד ומיוחד מביא לאחד 

שיעור 25:   כולנו יחד - למרות השוני 

שיעור 26:   מקומו של המיוחד בתוך ה"אחד"
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יסוד הקיום של היחידה ושל העם / אחדות ואהבה 
פריסה לכיתות א’-ו’ 
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טבלת נושאי השיעורים ומטרות 

מטרותהסוגה בחב"דהשיעור

שיעור 23

האחדות - כלי 
מחזיק ברכה

- התלמידים יבינו את התועלת והמעלה שבאחדות במישורים האישיים והכלליים:חכמה – פותחים 

א. מתוך אחדות ניתן להתמקד במטרה המשותפת ולהגיע להישגים יותר טובים, כיון שלא   

    מבזבזים כוחות על עיסוק בדברים צדדיים.

ב. האחדות מעניקה רוגע, תחושה טובה והנאה – לכל הנוטלים בה חלק.

ג. האחדות מושכת שפע של "סייעתא דשמיא" וברכות.

ד. שכרה הנצחי של האחדות – זירוז הגאולה השלימה.

- התלמידים יזהו את המעגלים השונים שבהם אנו חיים ובהם עלינו לפעול להגברת האחדות:

   העם, הקהילה, המשפחה והחברה הקרובה.

- התלמידים יבינו את החשיבות והנחיצות שבתרומת כל יחיד – לאווירת האחדות הכללית.

שיעור 24

שונות – יחיד 
ומיוחד מביא 

לאחד

-  התלמידים יסיקו שהשונות הכרחית להשגת יעדים.בינה – מתבוננים

-  התלמידים יגלו שמשכן לה' נעשה על ידי תרומה אישית ושונה של כל יהודי בהתאם ליכולותיו   

    וכישוריו.

-  התלמידים יתוודעו לכוחותיו המיוחדים שיכולים לסייע לו בעשיית משכן לה'.

שיעור 25

כולנו יחד - 
למרות השוני

דעת – מתחברים 
ומיישמים 

-  התלמידים יתנסו במסוגלות רגשית להכיל דעות ורצונות שונים, ויבינו שיש מקום לדעות שונות.

-  התלמידים יעמדו על ההבדל בין דיבור מכבד לדיבור מבטל או מתקיף בשעת קונפליקט.

-  התלמידים יכירו ויתנסו בדרכי גישור ופשרה בשעת קונפליקט.

שיעור 26

מקומו של 
המיוחד בתוך 

ה"אחד"

דעת – מתחברים 
ומיישמים 

-  התלמידים יעמדו על כך שיש להתבונן אל הנמצא בתוך ה"קנקן", ולא רק אל המראה החיצוני.

- התלמידים יפתחו את רגש ההזדהות עם השונה או הדחוי.

-  התלמידים ילמדו דרכי התייחסות נאותים ואנושיים, המעניקים לשונה תחושת שייכות.

יסוד הקיום של היחיד ושל העם – האחדות ואהבה –  אחדות איננה  אחידות

התייחסות לתאריכים חסידיים ולמעגל השנה:   ב' אייר
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ב"ה

חב"ד חכמה – פותחים 

יסוד הקיום של היחיד ושל העם- אחדות ואהבה 

שיעור מס' 23 אחדות ואהבה –אחדות איננה אחידות  

נושא שיעור
האחדות - כלי מחזיק ברכה

מאז היותנו לעם, התברר הצורך באחדות פנימית כחיוני. מקורות רבים מצביעים על השפע והתועלת 
שמביאה האחדות, לעומת ההרס והאובדן הנוצרים מהעדר האחדות. הניסיון המצטבר של עם ישראל 

הוכיח זאת בצורה ברורה, לטוב ולמוטב.
אחדות זו, נשענת על היות כולנו בנים לה', בעלי נשמה אלוקית משותפת1. 

אין יהודי היכול לחמוק ממחויבותו להיות במסגרת של אחדות. הצורך באחדות מקיף אותנו כעם, בא 
לידי ביטוי בקהילה, נדרש בתוך המשפחה, והכרחי ביחסים בחברה הקרובה.

הדבר המרנין הוא שלהשתדלות בעניין האחדות ישנה השפעה נפלאה על האדם עצמו, והשפעה 
קוסמית על כל היקום ועל כל "סדר ההשתלשלות", באשר האחדות מזרזת את ביאת המשיח.

א. התלמידים יבינו את התועלת והמעלה שבאחדות במישורים האישיים והכלליים: 

1.   מתוך אחדות ניתן להתמקד במטרה המשותפת ולהגיע להישגים יותר טובים, כיון שלא מבזבזים   
      כוחות על עיסוק בדברים צדדיים. 

2.   האחדות מעניקה רוגע, תחושה טובה והנאה – לכל הנוטלים בה חלק. 
3.   האחדות מושכת שפע של "סייעתא דשמיא" וברכות. 

4.   שכרה הנצחי של האחדות – זירוז הגאולה השלימה.

התלמידים יזהו את המעגלים השונים שבהם אנו חיים ובהם עלינו לפעול להגברת האחדות:            ב. 
       העם, הקהילה, המשפחה והחברה הקרובה.

התלמידים יבינו את החשיבות והנחיצות שבתרומת כל יחיד – לאווירת האחדות הכללית. ג. 

פתיחה                שקית סוכריות מחוררת                                    5  דקות, מליאה

פעילות 1               האחדות משתלמת, הדגמות                 20 דקות, קבוצות + מליאה

פעילות 2               מעגלי האחדות                            10 דקות, יחידני + מליאה

סיום                הקלף המנצח                            10  דקות, מליאה

כרטיסים עבור פעילות 3 )נספח 3 (  -

) כרטיסי אחדות )נספח 1   -

  ) דף עבודה )נספח 2   -

שקית סוכריות קטנות )עדשים וכד'(, שקית אוכל, צלחת ומספריים  -

1.  תניא פרק ל"ב
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ב"ה

חב"ד חכמה – פותחים 

יסוד הקיום של היחיד ושל העם- אחדות ואהבה 

אחדות ואהבה –אחדות איננה אחידות  

מהלך שיעור
האחדות - כלי מחזיק ברכה

\

פתיחה: שקית סוכריות מחוררת 

המורה יחזיק בידו שקית אוכל פשוטה. התלמידים ישמעו מן המורה שכיון שהם כל כך נפלאים ותלמידים טובים, 
הוא החליט "לצ'פר" אותם. הוא רוצה לשפוך עדשים לתוך השקית ולתת לכל אחד את חלקו. איך הוא יעשה זאת?
המורה ישלוף מספריים ויגזור את שקית האוכל מלמטה, עד חציה, לרצועות דקות לפי מס' ילדי הכיתה. זה יראה 

כך:

המורה ה"שבע רצון" ישפוך מבלי לחשוש, את כל הסוכריות לתוך השקית המחוררת 
)כדאי לעשות זאת מעל צלחת(.

הסוכריות כמובן יפלו ברובן מן השקית ורק מעט יישארו.

המורה המופתע ישאל את התלמידים – למה זה קרה? וכדיון פותח, יברר מה הקשר בין הניסוי שנערך לבין נושא 
השיעור שהוא, חשיבות האחדות. המסקנה: ישנם הרבה דברים טובים שניתן לזכות בהם, רק אם נמצאים במצב של 

אחדות. האחדות מהווה "כלי שלם" היכול להחזיק ברכה. כאשר מתפצלים, הברכה בורחת...

פעילות 1: האחדות משתלמת הדגמות 

התלמידים יחולקו לשמונה קבוצות. כל קבוצה תקבל כרטיס )נספח 1( שעליו אחת המעלות שבאחדות או אחד 
החסרונות שבחוסר האחדות + הצעה איך ניתן להדגים את הנושא. המורה יפעיל שק"ד כמה הדגמות לתת להצגה, 

לפי הזמן הנתון, 20 דק'. ניתן לבחור רק בחלק מהסיבות לכך שהאחדות משתלמת, לפי אופי הכיתה.
התלמידים יכינו עצמם להדגים בפני המליאה את הנושא המובא בכרטיס, על פי ההצעה שניתנה, או בדרך אחרת 

שהם יבחרו בעצמם.
כאשר הקבוצות מוכנות, כל קבוצה בתורּה מדגימה את הנושא שלה, ונותנת לשאר ילדי הכיתה לנחש מהו הנושא.

כאשר הקבוצה מסיימת, היא תולה את הכרטיס שלה על הלוח. המורה יכוון את התלמידים להדביק את הכרטיסים 
בשני טורים מקבילים – טור חיובי )של דברים טובים היוצאים מן האחדות( וטור שלילי )של דברים הלא טובים 

הנגרמים מהעדר האחדות( כך נוצרים זוגות מקבילים.
 )לדוגמא: בזכות אהבת חינם יבנה בית המקדש – בגלל שנאת חינם נחרב המקדש(.

לסיום, המורה יבקש מן התלמידים להציף מקרים )עדיף חיוביים( מחיי הכיתה, בהם חוו את המעלות שבאווירת 
אחדות. התלמידים יספרו אלו תחושות חיוביות הם חשו.

)כמובן יש לאפשר גם השמעה של מקרים הפוכים, אך תוך שמירה על דיון ענייני הנוגע לנלמד בשיעור מבלי 
להיסחף לפרטי מריבות ישנות(.

המורה יסכם: בפעם הבאה, בעת חשש לפגימה באווירה הכיתתית, כדאי לכולנו להיזכר באחד המקרים החיוביים 
שהוזכרו. כך ייווצר אצלנו החשק להתאמץ ולשמור על אוירה חיובית.

 

שיעור מס' 23 
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ב"ה

חב"ד חכמה – פותחים 

יסוד הקיום של היחיד ושל העם- אחדות ואהבה 

אחדות ואהבה –אחדות איננה אחידות  

פעילות 2: מעגלי האחדות 

התלמידים יקבלו דף עבודה )נספח 2( ובו סיפור על אדמו"ר הזקן הממחיש על ידי משל איזה שפע ברכה מושכת 
אליה האהבה והקירבה בין יהודים. התלמידים ימלאו משימות הבנה על הדף.

התלמידים ישמיעו את תשובותיהם. יערך דיון: המורה ישאל, לאיזה מן המעגלים מתייחס הסיפור לפי דעתם? 
אחדות במשפחה, אחדות בקהילה, או אחדות בעם?

התלמידים ישמיעו את דעתם והמורה יכוון אותם להבין שהסיפור עוסק למעשה בשלושת המעגלים: המשל – 
עוסק באחדות במשפחה. הנמשל – באחדות בין יהודים )העם(, וסיפור המסגרת )כוחה של התוועדות חסידית( – 
עוסק באחדות בקהילה. יש להדגיש את המסקנה הכללית: בכל מעגל של קשר שבו נמצא יהודי )כיתה, משפחה, 

קהילה וכו'( הוא יזכה לברכה אם יפעל מתוך אחדות.

מהלך שיעור
האחדות - כלי מחזיק ברכה

סיום: הקלף המנצח
התלמידים ישבו במעגל. המורה יניח במרכז המעגל קלפים הפוכים )נספח 3(. הקלפים מכילים ביטויים הקשורים 

לאחדות וביטויים הקשורים לחוסר אחדות.
המורה יבהיר את המשימה: מן הרגע שיינתן האות, כל תלמיד צריך לאסוף לעצמו במהירות כמה שיותר קלפים 

חיוביים. הבצוע, על ידי רכינה על הרצפה והפיכה מהירה של הקלפים.
המורה ידגיש: חשוב לי מאד שהפעילות תעשה מתוך אוירה נעימה ואחדות )ההיפך מן המצופה בסוג תחרות 

שכזה(. חשבתי לכתחילה למנות ילד אחד שיהיה אחראי על אווירת האחדות, אך לבסוף חשבתי על רעיון אחר. 
ואני רוצה לשמוע את דעתכם עליו: כל ילד יהיה אחראי על עצמו, שהוא יתנהג בצורה המתאימה לאחדות, מבלי 

להתייחס להתנהגויות שונות שסביבו.
התלמידים כמובן ישמחו לשתף פעולה.

סיכום המשחק: 
אפשרות א' - התלמידים עמדו בכבוד במשימה

המורה יצביע על העובדה שלכל יחיד ישנה השפעה חשובה על אווירת האחדות.  הנה – כל אחד שמר על עצמו, 
והאווירה כולה הייתה מצוינת. יוצא אם כן, שכולם ניצחו! ובשל כך, אכן מגיע לכולם אותן סוכריות שהם היו אמורים 

לקבל בתחילת השיעור, בניסוי הפותח.
המורה יחלק את הסוכריות כאשר כל ילד בעת קבלת הסוכריה, יספר אם היה לדעתו קושי בשמירה על אווירת 

אחדות במשחק, ומה הוא עצמו עשה כדי להתגבר על הקושי. האם השתמש באחד המושגים המופיעים בקלפים 
כגון – סבלנות, סלחנות, כבוד הדדי...?

אפשרות ב' – התלמידים לא הצליחו לשמור על אווירת האחדות
המורה יצביע על העובדה שלכל יחיד ישנה השפעה חשובה על אווירת האחדות. למעשה אף אחד לא ניצח כיון 
שהמשימה הייתה לפעול באחדות. המורה יבקש לשמוע מכל תלמיד מה היה לדעתו הקושי בשמירה על אווירת 

אחדות במשחק. אלו ביטויים המופיעים בקלפים היו "נוכחים" בשעת המשחק,  ובאלו מן הביטויים המופיעים 
בקלפים היה ניתן להשתמש כדי להצליח במשימה.

המורה יחלק את הסוכריות תוך אמירה כי הוא בטוח כי טעמן הטוב יגרום להם בפעם הבאה להתאמץ יותר כדי 
להשיג את האחדות. 

פעילות מסכמת )רק אם יישאר זמן..(: 
התלמידים יצרו על קיר הכיתה )ניתן גם על שטח קטן( את המלה אחדות, באמצעות תליית הפתקים עם המלים 

החיוביות.

שיעור מס' 23 
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ב"ה

יסוד הקיום של היחיד ושל העם- אחדות ואהבה 

שיעור מס' 24 חב"ד בינה– מתבוננים אחדות ואהבה –אחדות איננה אחידות  

נושא שיעור
שונות – יחיד ומיוחד מביא לאחד

השונות בין בני האדם מוסיפה גוון וצבע לחברה, אך מעבר לססגוניות והעניין, השונות הכרחית כדי 
להגיע ליעדים ולהשיג מטרות. אם כולם יעשו את אותו הדבר הרי שלעולם לא יוכלו להתקדם לעבר 

המטרה. רק כאשר כל אחד תורם את יכולותיו האישיים וכישוריו הייחודיים השונים משל חברו, אזי 
ניתן להתקדם ולהשיג את היעד. בתורה בולטת השונות והתרומה הייחודית של כל אחד ואחד בבניית 

המשכן. בבניה זו תרם כל פרט את תרומתו הייחודית בהתאם ליכולותיו וכישוריו. כך למשל מסופר 
אודות הנשים שהיו מומחיות במלאכת האריגה, שטוו את יריעות העיזים על גבי העיזים החיות. בדומה 

למשכן הגשמי, גם המשכן הרוחני, כלומר המשכת שכינתו של הקב"ה לעולם הזה על ידי מצוות 
ומעשים טובים, היא בהתאם ליכולות והכישורים השונים. על כל אחד להתמקד בצדדיו החזקים 

ולתרום אותם לעשיית המשכן. דווקא הייחודיות של כל אחד מובילה למטרה האחת. )ליקו"ש כרך ט"ז עמ' 449(

התלמידים יסיקו שהשונות הכרחית להשגת יעדים. א. 

התלמידים יגלו שמשכן לה' נעשה על ידי תרומה אישית ושונה של כל יהודי בהתאם  ב. 
       ליכולותיו וכישוריו.

התלמידים יתוודעו לכוחותיו המיוחדים שיכולים לסייע לו בעשיית משכן לה'. ג. 

פתיחה                חלקים שונים משלימים תמונה                         15  דקות, קבוצות + מליאה

פעילות 1               כולנו משתתפים בבניית המשכן     10 דקות, מליאה

פעילות 2               מה אני יכול לתרום?                          15 דקות, מליאה

סיום                ייחודיות מובילה לאחדות               5 דקות מליאה

-  מקרים מחיי היום יום )נספח 3(
מכתב של סרח )נספח 4(  -
מכתב של מיכל )נספח 5(  -

מקרה )נספח 6(  -
היגדים )נספח 7(  -

) כרטיסי שאלות )נספח 1   -
) פאזל משכן )נספח 2   -

לגזור את תמונת המשכן לארבעה 
חלקים ולצבוע את הצד האחורי של 

כל חלק בצבע שונה, בהתאם לצבעי 
התשובות: אדום, כחול, צהוב וירוק. 

באופן כזה יש להכין 6 פאזלים כאשר 
בכל הפאזלים צורת החלוקה זהה, 

והחלקים הזהים מכל הפאזלים צבועים 
באותו הצבע. 

לאפשרות ב': 
להכין 4 פאזלים כאלה.  -

קופסא ומראה קטנה  -
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מהלך שיעור
שונות – יחיד ומיוחד מביא לאחד

\

פתיחה: חלקים שונים משלימים תמונה.  
         

שלב א':
הכיתה תתחלק ל- 6 קבוצות. כל קבוצה תקבל שאלה אחת עם כמה אפשרויות בחירה, כאשר כל תשובה מסומנת 

בצבע שונה )נספח 1(, וכן מספר חלקי פאזל בצבעים שונים )נספח 2(. כל אחד מהקבוצה יבחר את התשובה 
המתאימה לו, וייקח חלק פאזל בצבע התשובה שבחר.

הערה למורה: ייתכן שמספר גדול של תלמידים יבחר צבע מסוים כך שלא יהיה לכל אחד חלק פאזל, אך ניתן לצרף 
כמה תלמידים עם חלק פאזל אחד.

לחלופין, ניתן לחסוך את החלוקה הראשונית לקבוצות באמצעות הדרך הבאה: 
לצלם פעמיים את הכרטיסיות ולתת לכל זוג תלמידים כרטיס עם שאלות ותשובות בארבעה צבעים )נספח 1(. 

כל תלמיד יבחר את צבע תשובתו. המורה יברר מי בחר בצבע X  ויחלק את הכתה לפי הצבעים שבחרו; ההמשך 
משותף לשתי האפשרויות: כל אלה שבחרו באפשרות האדומה – יתיישבו ביחד, כל התלמידים שבחרו באפשרות 

הכחולה יתיישבו בקבוצה אחרת, וכן הלאה. על הקבוצות להרכיב את הפאזל מהחלקים שבידיהם. המשימה איננה 
אפשרית, כי החלקים כולם זהים גם בצורתם.

שלב ב':
התלמידים יתחלקו לקבוצות אחרות, הפעם עליהם ליצור קבוצות, כך שבכל אחת יהיו כל ארבעת הצבעים ולנסות 

שוב לבנות את הפאזל. הפעם הם יצליחו להרכיבו.

שלב ג':
        דיון בעקבות ההתנסות/ מליאה 

שאלות לדיון לדוגמא:
< מדוע לא הצלחתם להרכיב את הפאזל בפעם הראשונה?

< מה הייתה הסיבה שבפעם השנייה הצלחתם להרכיב את הפאזל?
< מה קורה כאשר כולם זהים? האם זה טוב?

< מדוע חשוב שיהיה שוני?
< מה ההבדל בין אחידות לאחדות?

לאחר שהגיעו למסקנה כי השונות הכרחית להשגת יעדים, חשוב לפרוט את המסקנה לפסים מעשיים. 
לשם כך ישלב המורה בדיון דוגמאות מחיי היום יום שימחישו את הצורך בשונות )נספח 3(.

פעילות 1: כולנו משתתפים בבניית המשכן. 

המורה יפנה את תשומת לב התלמידים לתמונה שהתקבלה בפאזל – המשכן.
הוא יספר על ילדה שחי'ה בתקופת בניית המשכן, וקורא מכתב בשמה )נספח 4(. בעקבות המכתב, בעזרת שאלות 

מכוונות, יגיעו למסקנה כי בבניית המשכן תרם כל אחד לפי יכולותיו וכישוריו, ורק באופן כזה ניתן להשלים מטרה 
נעלית כמו בניית משכן לה'.

לסיום הוא יברר מה מלמדת אותנו מלאכת בניית המשכן, כיצד הדבר קשור אלינו? המורה יקרא מכתב של ילדה – 
בת זמננו )נספח 5(, ומסכם את מסקנותיו.

שיעור מס' 24 חב"ד בינה– מתבוננים 
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פעילות 2: מה אני יכול לתרום? 

המורה יציג מקרה )נספח 6(. 
לאחר מכן יציג קופסא סגורה ובתוכה מראה. כל תלמיד בתורּו פותח את הקופסא, ועליו לענות על השאלה: מה 

לדעתך יכול אותו תלמיד המסתתר בקופסא לתרום במקרה זה? למעשה, התלמיד רואה את עצמו, כך שעליו 
לחשוב על תרומה מיוחדת שדווקא הוא יכול לתרום במקרה שהוצג.

כדי לסייע לתלמידים בפעילות, יפזר המורה היגדים )נספח 7( על הרצפה, בהם יוכלו להיעזר בעת מתן התשובה.

שאלות לדיון לדוגמא:

< איך לדעתכם ירגיש החולה אם כולם היו מסייעים לו באותו תחום?
< האם הפעילות הייתה קלה?

< אם היית מתבקש להצביע על תכונה מיוחדת של חברך, זה היה קל יותר?
< מדוע חשוב שדווקא אתה תדע על יכולותיך?

< איך נוכל להשתמש בייחודיות של כל אחד? )נכיר בה וננסה לשלב אותה בפעילות המשותפת(

מהלך שיעור
שונות – יחיד ומיוחד מביא לאחד

סיום: ייחודיות מובילה לאחדות  

המורה יכתוב על הלוח זה לצד זה את שני המושגים 'ייחודיות' ו'אחדות' . לכל מושג בנפרד ייצרו שמש אסוציאציות 
ייחודיות - שונּות - כל אחד לעצמו וכדומה. אחדּות – כולם יחד, מטרה משותפת וכדומה.

מהו הקשר בין שני המושגים? 
איזה סימן נוכל לעשות ביניהם כך שיבטא את הקשר?

מסקנה:  הייחודיות מובילה לאחדות ולכן תוסיף המורה חץ המבטא קשר זה.

הצעה למורה: 
כהמשך, מומלץ ליישם שיעור זה באופן מעשי בפעילות כיתתית משותפת, בה כל אחד יתרום להצלחתה. ניתן לאייר 

את הכרזות ותחתיהן לכתוב בצורות שונות של פאזל את הייחודיות של כל תלמיד וליד המלה אחדות, לכתוב את 
המשימות שביצעו ביחד.

שיעור מס' 24 חב"ד בינה– מתבוננים 
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שיעור מס' 25 אחדות ואהבה –אחדות איננה אחידות  

נושא שיעור
כולנו יחד - למרות השוני

לאחר הבנת ערך האחדות )שיעור 23( ולאחר שעמדנו על המעלה שבססגוניות האנושית המרכיבה 

את האחדות )שיעור 24(, נעסוק בקשיים ובקונפליקטים בדרך אל האחדות הנגזרים בהכרח מן 

העובדה שבני האדם שונים זה מזה. ביחידה זו נעסוק בשונות הבסיסית בדעות, רצונות, קווי אופי וכו' 

ובדרכים לגשר ולהגיע לדו-שיח ולשיתוף פעולה.

"כשם שאין פרצופיהן שווין זה לזה, כך אין דעתן שווה" )במדבר רבה כ"א(. לתלמידי רבי עקיבא היתה 

זכות מלאה להבין בצורות שונות את דברי רבם, ובכל זאת לא נענשו אלא על שלא נהגו כבוד זה בזה.

התלמידים יתנסו במסוגלות רגשית להכיל דעות ורצונות שונים, ויבינו שיש מקום לדעות שונות. א. 

התלמידים יעמדו על ההבדל בין דיבור מכבד לדיבור מבטל או מתקיף בשעת קונפליקט. ב. 

התלמידים יכירו ויתנסו בדרכי גישור ופשרה בשעת קונפליקט. ג. 

פתיחה                התנסות - קבלת החלטה כיתתית                  10  דקות, מליאה

פעילות 1               רמזור לדו-שיח תקין                        15  דקות, מליאה

פעילות 2               מקימים גשר                                     15  דקות, מליאה

סיום                "שלום אמיתי" סיפור                         5   דקות מליאה

) כרטיסי רמזור )נספח 1   .1

סיפור השלום האמיתי )נספח 2(  .2

3.  רעיונות לויכוח )נספח 3( 

חב"ד דעת - מתחברים
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מהלך שיעור
כולנו יחד - למרות השוני

פתיחה: התנסות – קבלת החלטה כיתתית 

התלמידים ישמעו מן המורה שהוא תוהה מה הכי כדאי לעשות בשיעור הקרוב. 

המורה יפרוש את האפשרויות: שיעור חברה בכיתה, שיעור חברה בחוץ, שעת לימוד חופשית לקראת מבחן מתקרב, 
שעת משחקי ספורט וכו'. התלמידים יקבלו מן המורה את האפשרות להביע את דעתם, ובעצם – להחליט.

יש לשער שיתעורר דיון ער ביותר. על המורה לשים לב לביטויים שיושמעו במהלך הדיון, חלקם ראויים וחלקם ראויים 
פחות...

)המורה רשאי כמובן לבחור בכל נושא אחר שיכול לדעתו לגרור התדיינות כיתתית ערה/סוערת(.
הדיון יחתך על ידי המורה לאחר כמה דקות. המורה יציג את נושא השיעור: "כולנו יחד – למרות השוני", ויבהיר 

שלמעשה הדיון היווה התנסות.

שאלות לדיון לדוגמא:

< האם אני מסוגל לקבל שישנה דעה הגיונית נוספת, ששונה מדעתי ההגיונית?
< מה אני מרגיש כלפי מי שמציג רצון המנוגד לרצון שלי? האם אני מסוגל להמשיך לראות בו צדדים חיוביים?

< האם יכול להיות שלשני אנשים יהיו רגשות שונים לחלוטין כלפי אותו עניין למרות ששניהם אנשים חכמים וטובים?

על התלמידים להגיע למסקנת הדיון: 
לאנשים שונים ישנם דעות, רצונות ורגשות שונים, כך נברא העולם. השונות אינה עילה למריבה, אלא עילה לדו-שיח 

מכבד ולחיפוש דרכים לשיתוף פעולה. 

המורה יזכיר את מאמרי חז"ל: 
כשם שאין פרצופיהן שווין זה לזה, כך אין דעתן שווה )במדבר רבה כ"א(.  .1

ַמּדּוַע ִנְבָרא ָהָאָדם ְיִחיִדי? ְלַהְראֹות ֶאת ְּגֻדָּלתֹו ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא.  .2
ֶׁשַּכֲאֶׁשר ָאָדם טֹוֵבַע ַּכָּמה ַמְטְּבעֹות ַּבחֹוָתם ֶאָחד – ָּכל ַהַּמְטְּבעֹות ּדֹוִמים ֶזה ְלֶזה.

ּוֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים, ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, ָטַבע ֶאת ָּכל ְּבֵני ָהָאָדם ְּבחֹוָתמֹו ֶׁשל ָאָדם ָהִראׁשֹון – ְוֵאין ֶאָחד ֵמֶהם ּדֹוֶמה ַלֲחֵברֹו. 
)מסכת סנהדרין פרק א' משנה ה'(
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מהלך שיעור
כולנו יחד - למרות השוני

פעילות 1: רמזור לדו-שיח תקין.

כל תלמיד יקבל מידי המורה "כרטיס רמזור" עליו כתובות מלים מסוימות לפתיחת משפט. 
חלק מן הרמזורים הינם "ירוקים" בעלי פניה מכבדת ומנומסת. חלק אחר מן הרמזורים הינם "אדומים", כלומר בעלי 

פניה תוקפנית ולא מכובדת. )נספח 1(.

המורה יסביר לתלמידים שכל דו-שיח משול לתנועה הזורמת בכביש. כאשר נוסעים ברמזור ירוק, הנסיעה בטוחה, 
מהנה וקל להגיע אל היעד. לעומת זאת כאשר נוסעים ברמזור אדום, הנסיעה מסוכנת, מזמינה תאונות ובדרך כלל 

אין מגיעים אל היעד...

כל תלמיד יתבונן בכרטיס שקיבל ויחליט בינו לבין עצמו האם זהו רמזור ירוק או אדום.

המורה יודיע שהוא מתחיל עתה נושא לדיון וכל הרמזורים האדומים מוזמנים להשתתף ולהביע את דעתם. את 
דבריהם עליהם להתחיל במילים המופיעות בכרטיס... )נושאים אפשריים לדיון: מה דעתכם על הפעילות / הטיול / 

הכנס האחרונים שהיו בביה"ס? מה דעתכם על סוגית שיעורי הבית / מבחנים / עבודות כיתה?(
כעבור דקות אחדות, לאחר שכל חברי הקבוצה התבטאו, המורה יקטע את הדיון ויבקש מכל בעלי הרמזורים 

הירוקים להתייחס לאותה סוגיה, בעזרת הכרטיסים שבידיהם.

יערך דיון מסכם על ההבדל בין שתי צורות השיח. 
התלמידים יספרו מה היה להם קל ומה הקשה עליהם במהלך השיח? מה הם הרגישו כאשר הפניה אליהם הייתה 

בצורה תוקפנית או מזלזלת? איזה סוג תגובה זה "הזמין" אצלם?
המורה יזכיר את המסר שהשאירו תלמידי רבי עקיבא. מותר היה להם להבין את דברי רבם בצורות שונות, אך היה 

עליהם לכבד גם את האחרים המבינים אחרת.

לסיום, יקריא המורה לתלמידים את הסיפור הבא המופיע ב"היום יום" לכ"ט תשרי:
"לאחד מהבעלי-בתים של העיר מז'יבוז' היה ריב עם בן עירו, ותוך כדי שהות במחיצת הבעש"ט בביהכנ"ס הוא 

צעק שהיה "קורע את יריבו כדג".

הבעש"ט ציווה על תלמידיו לשלב ידיהם בידי חבריהם ולהתייצב לידו בעיניים עצומות. 
הבעש"ט הניח ידיו הקדושות על כתפי שניים מתלמידיו, אלה שעמדו בסמוך. לפתע נזדעקו התלמידים מתוך אימה 

גדולה: הם ראו כיצד אותו אדם קורע כדג את יריבו!"
התלמידים יביעו את דעתם מהי מסקנת הסיפור: דיבור פוגע אינו "רק דיבור", יש לו השלכות לא נעימות כאן בעולם 

שלנו, והשלכות חמורות בעולמות רוחניים יותר, שאיננו רואים בעינינו. לעומת זאת, דיבור מכבד תורם לאחדות 
ולהשראת ברכה.
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פעילות 2 : מקימים גשר

שני תלמידים יגשו אל הלוח ויעמדו משני צידיו.

המורה ישאל מה ניתן לעשות כדי שהשניים ייפגשו. 
התלמידים יציעו: להביא את האחד אל השני, או להביא את שניהם אל האמצע.

המורה יצייר קו ארוך בין שתי הנקודות שבהן נמצאים התלמידים, ויבקש מכולם לחשוב איזה כינוי ניתן לתת לקו 
שצויר.

התלמידים יגיעו אל המונח: גשר. תפקיד הגשר לחבר מעל מקומות רחוקים זה מזה, גם אם ביניהם ישנה תהום...
התלמידים יחולקו לשלשות או לקבוצות גדולות יותר. בכל קבוצה, אחד יהיה "איש השלום" והשאר, המציגים.
התלמידים יקבלו את המשימה: כל קבוצה תבחר עניין שעליו יתווכחו המציגים. הנושאים לויכוח יכולים להיות 
חברתיים, ויכוחי שכנים, נושאים כספיים, נושאים אידיאולוגיים ועוד. רעיונות לנושאים לויכוח מובאים בנספח 

מס' 3. הקבוצות יכינו את עצמן להציג בפני הכיתה. יוצגו הצדדים השונים של ה"ויכוח" ו"איש השלום" יציע את 
פתרונות הגישור האפשריים בסיטואציה זו. )על הפתרונות עליו לחשוב מראש עם חבריו(.

בסיום סבב ההצגות יערך דיון מסכם. התלמידים ישמעו מחמאות מן המורה על היצירתיות שגילו ויסכמו את סוגי 
הפתרונות שהוצעו: הסדר של תורנות, הסדר של חצי-חצי, התייעצות וקבלת מרות מן הרב או המומחה, שילוב של 

רצונות שונים לכדי אפשרות חדשה משולבת וכו'.

המורה יזכיר לתלמידים את ויכוח ההתנסות שהיה בתחילת השיעור.
התלמידים יציעו פתרונות אפשריים של גישור בין הרצונות השונים שבאו לידי ביטוי.

המסקנה: 
מתוך רצון טוב ליצירת אווירת אחדות, ניתן תמיד להתדיין בצורה הולמת ולמצוא פתרון מניח את הדעת.

מהלך שיעור
כולנו יחד - למרות השוני

סיום: "שלום אמיתי" סיפור 

המורה יקריא את הסיפור )נספח 2(.
התלמידים יבינו שהנושא הנידון היום בכיתה הוא הדרגה הבסיסית, הראשונית והנחוצה ביותר, שעליה ניתן לבנות 

עוד ועוד שלבים נעלים של שלום ואחדות.
 

שיעור מס' 25  חב"ד דעת - מתחברים
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ב"ה

יסוד הקיום של היחיד ושל העם- אחדות ואהבה 

אחדות ואהבה –אחדות איננה אחידות  

נושא שיעור
מקומו של המיוחד בתוך ה"אחד"

במסגרת המאמצים לחתור לאחדות, כפי שלמדנו בשיעורים הקודמים, נעסוק בשיעור זה בהתייחסות 

אל השונה החריג, על רקע פיזי, מנטאלי, חברתי וכו'. נעודד את רגש ההזדהות והאמפתיה ונלמד 

להתייחס אל השונה באופן אנושי וחמים שיעניק לו תחושה טובה של שייכות.

נקודת המוצא היא "חביב אדם שנברא בצלם". בכל דמות אנושית יש את צלם האלוקים שיש לכבד. 

מעבר לכך, לכל יהודי ישנה נשמה אלוקית טהורה שירדה לעולם לשם תפקיד שאין אף אחד אחר 

המסוגל לעשותו במקומה. עובדה זו מקנה חביבות ומיוחדות לכל יהודי, ללא שום קשר להתנהגותו, 

ליכולותיו ולמראהו, וכך יש להתייחס אליו. 

התלמידים יעמדו על כך שיש להתבונן אל הנמצא בתוך ה"קנקן", ולא רק אל המראה החיצוני. א. 

התלמידים יפתחו את רגש ההזדהות עם השונה או הדחוי. ב. 

התלמידים ילמדו דרכי התייחסות נאותים ואנושיים, המעניקים לשונה תחושת שייכות. ג. 

פתיחה                התנסות, כובע מוזר על ראש המורה               5  דקות, מליאה

פעילות מרכזית   שלושה סיפורים, שלש תובנות            35  דקות, קבוצות ומליאה

סיכום              משנים דפוסי התנהגות – היום!                        5   דקות מליאה

סיפור  )נספח 1(  -

משימת המחשה ) נספח 2 (  -

כובע מוזר ומצחיק  -

אביזרים להמחשות: אריזה יפה לעטיפה, נייר גדול וצבעים.  -

שיעור מס' 26  חב"ד דעת - מתחברים
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ב"ה

יסוד הקיום של היחיד ושל העם- אחדות ואהבה 

אחדות ואהבה –אחדות איננה אחידות  

מהלך שיעור
מקומו של המיוחד בתוך ה"אחד"

פתיחה: התנסות, כובע מוזר על ראש המורה

בעת פתיחת השיעור המורה יחבוש לראשו כובע מוזר, מצחיק ושונה. 
המורה יבקש מן התלמידים לשבת במעגל, יודיע שהנה השיעור מתחיל, הוא מקווה שיהיה שיעור מעניין וכו'. כשכל 

אותו זמן הוא כאילו כלל אינו חש שמשהו מוזר אצלו, מתעלם מן המבטים, החיוכים, הרמיזות, "עסקים כרגיל". 
לאחר דקותיים שבהם המורה יספיק לספר מהי כותרת השיעור, הוא יעצור וישאל: אני רואה שאתם אינכם 

קשובים, ישנה איזושהי בעיה?

יתעורר דיון, וחשוב לכוון לנקודות הבאות:

< מה התגובה האוטומטית למראה שונה? דחייה... ציחקוק...
< מה הייתה הרגשת המורה אל מול המבטים?

< את הכובע יכול המורה ללבוש או להוריד כרצונו, אך מה יעשה מי שאינו יכול לפשוט את מה שמוזר בו?
< האם הכובע המוזר שינה את מהותו של המורה?

פעילות מרכזית: שלושה סיפורים, שלש תובנות

שלב א': 
התלמידים יחולקו לשש קבוצות. 3 קבוצות תקבלנה סיפור )נספח 1( שאחריו שאלת הבנה על מסר הסיפור,
)כל קבוצה סיפור אחר(. התלמידים יקראו את הסיפור, יתאמנו להקריאו יפה לפני שאר חברי הכיתה ויכתבו 

תשובה ברורה לשאלה, שגם אותה יצטרכו להקריא.
שלוש הקבוצות האחרות יקבלו כל אחת משימת המחשה )נספח 2(. כל משימה מתאימה לאחד הסיפורים. 

התלמידים יכינו את ההמחשה המבוקשת באופן שיהיה ניתן להציגה בפני המליאה.
כאשר כל הקבוצות תסיימנה את הכנותיהן הן תתכנסנה במליאה. המורה יבקש מקבוצת סיפור 1 להקריא את 

הסיפור שלהן. לאחר מכן, קבוצת המחשה 1 תראה לכיתה את ההמחשה שהכינה.
לאחר כל המחשה, המורה יסכם את תובנות הסיפור וההמחשה.

שיעור מס' 26  חב"ד דעת - מתחברים
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ב"ה

יסוד הקיום של היחיד ושל העם- אחדות ואהבה 

אחדות ואהבה –אחדות איננה אחידות  

סיכום: משנים דפוסי התנהגות – היום! 

המורה יצייר לרוחב הלוח קו ארוך )כביש( שבאמצעו "משבר" והדרך להמשיכו היא לתהום או למעלה ההר 

____________

המורה יבהיר לתלמידים שדחייה חברתית עבור הדחוי הינה הרת אסון ויכולה לדרדרו לתהום מסוכנת.
לכן, אסור לקבל המשך של דחייה חברתית כ"מצב נתון". חובה גמורה לחולל שינוי, גם אם האלטרנטיבה היא 

"טיפוס קשה על הר", כי עדיף הטיפוס מאשר ההידרדרות. 
החובה לשנות את המצב מוטלת גם על הדחוי. עליו להתלונן, לבקש, להאמין שיכול להיות מצב אחר ולגשת 

לגורמים המתאימים. אך עיקר חובת השינוי מוטלת על החברה שתלמד להושיט יד חיובית תומכת, 
גם למי שקשה לו.

המשך פעילות מרכזית

שלב ב': הצגת ההמחשות:

סיפור מס' 1 )הרבי ונכי צה"ל( עוסק במטרה 1 - "אל תסתכל בקנקן אלא במה שיש בו" 

     שאלות לדיון לדוגמא:
האם לדעתכם נכה הוא באמת נחות יותר מאדם רגיל, מדוע?  >

מה ההבדל בין "נכי צה"ל" ל"מצויני צה"ל"?  >
מה היה המיוחד ביחסו של הרבי?  >

איך חשוב שאנו ננהג בשונים?  >
במה צריך להתמקד כדי לכבד ולא לזלזל?  >

האם אתם מכירים מקרים שבהם כבדו או דחו נכים, או אנשים שהם שונים?  >

סיפור מס' 2 )מתוך מסעה של נאן( עוסק במטרה 2 - פיתוח רגש ההזדהות עם השונה או הדחוי.
   

 שאלות לדיון לדוגמא:
איך הרגישה נאן?  >

האם גם אתם חוויתם שצחקו/התעלמו/וכו' מכם? מה חשתם? מה חשבתם? ממה חששתם?  >
לעתים קורה שדוחים חבר בגלל שהוא אינו מתנהג יפה/לבוש טוב/נראה טוב? האם זה מוצדק? מה ניתן   >

לעשות כדי שלא יהיה מצב כזה?
מה נעשה כדי שאצלנו בכיתה / בבית, הדבר לא יקרה?  >

סיפור מס' 3 עוסק במטרה 3 - לימוד דרכי התייחסות נאותים ואנושיים, המעניקים לאדם השונה תחושת שייכות.

שאלות לדיון לדוגמא:
מדוע היה יכול להיעלב האיש בעל הפנים המצולקות?  >

מה הם כללי ה"עשה" וה"לא תעשה" בהתייחסות אל השונה? תנו דוגמאות מתוך התנסות אישית.  >

מהלך שיעור
מקומו של המיוחד בתוך ה"אחד"
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ב"ה
נושא 5: יסוד הקיום של היחיד ושל העם

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

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

מתוך המכלול התמקדנו בארבעה היבטים:

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

–  לימוד בצוותא

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

1

אחדות ואהבה )4 שיעורים( א. 

תורה )4 שיעורים( ב. 

   פריסה לכיתות א’-ו’

   טבלת נושאי השיעורים ומטרות

   מערכים:

שיעור 27:   פת במלח תאכל        

שיעור 28:   אל תבקש גדולה לעצמך  

שיעור 29:   נוהגים כבוד במורים 

שיעור 30:   לומדים בחברותא
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יסוד הקיום של היחיד ושל העם / התורה ב"ה
פריסה לכיתות א’-ו’ 

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

ת 
אני אוהב א

תורה
ה

תורה 
ה

היא חיינו
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 
הק

לנתינה(
מעגלי 
הנתינה

 - והגית בו יומם ולילה: 
חובת ההתמדה בלימוד 

תורה. 
שם לימוד– 

- לימוד ל
מתוך מאמץ, רצון 

ללמוד את תורת ה', ולא 
שים אחרים 

כדי להר
בתוצאות.

- יגעת ומצאת תאמין: 
של יגיעה 

פיתוח תרבות 
בלימוד.

 1. מתן כלים להתגברות על הנטייה 
לחומרנות.

2. זכירת נותן התורה בלימוד 
התורה.

3. מתן כלים להיות "מקבל".
שיתוף 

4. פיתוח יכולת הכלה, 
ועבודת צוות, ענווה, ביטול, דבקות

שנות 
 - התנסות בפר

של מציאות, 
עמוקה 

אירועים, תכונות וכד'. 
- לימוד פנימיות התורה 
– חובה וזכות לכל אחד 

ובכל גיל.

שה 
של האי

 - מודעות 
שמועצם בזכות 

לכוחה, 
הלימוד.

- מינוף הכוח בתחומים 
שונים.
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מטרותהסוגה בחב"דהשיעור

שיעור 27

פת במלח תאכל..

- התלמידים ילמדו להבדיל בין הנאות חולפות להנאות שטעמן נשאר לאורך זמן, ועד להנאותחכמה – פותחים 

   נצחיות הנשארות אף לעולם הבא – כלימוד התורה.

- התלמידים יעמדו על הריקנות שבמרדף אחר מותרות הנובע מלחץ חברתי וירכשו כלים

   להתמודדות.

- התלמידים יפנימו את המקום הראוי לקניינים הרוחניים )התורה( על פני הקניינים הגשמיים

   בסדר העדיפויות האישי.

שיעור 28

אל תבקש גדולה 
לעצמך

- התלמידים יכירו בקדושתה המיוחדת של התורה.בינה – מתבוננים

- התלמידים יבחינו בין לימוד תורה לבין לימוד חכמות אחרות.

- התלמידים ישוו באמצעות משל השמן והיין בין לימוד התורה ולימוד חכמה רגילה.

- התלמידים יבחינו בהשלכות המעשיות של אופני הלימוד השונים: גסות וריחוק מה' מול

  התחברות עם נותן התורה.

- התלמידים יסיקו שיש ללמוד ולהבין את התורה אך מתוך הכרה ואמונה בקדושת התורה שהיא

   חכמת ה'.

שיעור 29

נוהגים כבוד 
במורים

דעת – מתחברים 
ומיישמים 

- התלמידים יבחינו כי מבטאים הערכה כלפי דמויות שיש נתינה והענקה במעשיהם.

- התלמידים יבחנו את יחסו כלפי המורים.

- התלמידים יכירו טובה למורה על הענקת ידע, מידות טובות, חוויות חיוביות ובפרט על לימוד

   תורה וחינוך ליראת שמים.

- התלמידים יזדהו עם אמרות חז"ל בנושא כבוד המורים.

- התלמידים יתרשמו מיחסו של הרבי למלמד שלו ויחשבו על תחום שבו הם רוצים להתחזק

   ביחסם אל המורים.

שיעור 30

לומדים בחברותא

דעת – מתחברים 
ומיישמים 

- התלמידים יכירו את מעלות הלימוד המשותף בחברותא/בקבוצות.

- התלמידים יחוו את ההעשרה שבלימוד המשותף הנובעת ממגוון דעות וזוויות מבט שונות,     

   ויתנסו בקבלת דעה שונה, על ידי לימוד משותף מודרך.

- התלמידים יבחינו שבזמן שהם נמצאים יחד עם חברים יש לכל אחד באופן אישי יותר כח ורצון

   ללמוד, להחכים ולקבל החלטות טובות ולעמוד בהן.

טבלת נושאי השיעורים ומטרות 

יסוד הקיום של היחיד ושל העם – התורה – 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 

התורה – דרכה של תורה

נושא שיעור
פת במלח תאכל..

דרכה של תורה היא: "פת במלח תאכל...". אדם השקוע בחומריות איננו כלי לקבל את התורה. כולנו 

ערים לעובדה שהדורות הולכים ונעשים מטריאליסטיים יותר ויותר. אם נוסיף לזה את הלכי המחשבה 

המאפיינים את גילאי הילדות, נקבל קושי אמיתי של התלמידים להעדיף קניינים רוחניים על פני קניינים 

גשמיים.

מטרת השיעור ליצור אצל התלמידים מאזן נכון של העדפת חיי תורה ומצוות על פני הנאות גשמיות 

אחרות. לשם כך, יש צורך לרדת לשורשי הקושי ואף לספק כלים להתמודדות.

התלמידים ילמדו להבדיל בין הנאות חולפות להנאות שטעמן נשאר לאורך זמן, ועד להנאות    א. 
        נצחיות הנשארות אף לעולם הבא – כלימוד התורה.

התלמידים יעמדו על הריקנות שבמרדף אחר מותרות הנובע מלחץ חברתי וירכשו כלים   ב. 
        להתמודדות.

התלמידים יפנימו את המקום הראוי לקניינים הרוחניים )התורה( על פני הקניינים הגשמיים  ג. 
       בסדר העדיפויות האישי.

פתיחה:                מגדל הנאות, משחק תחרותי             15  דקות, מליאה

פעילות 1:               מיהו אדם "שווה"?                       15  דקות, מליאה

:                בדרך אל המלך                        10  דקות, מליאה פעילות 2

סיום:               עושר זמני או נצחי                             5   דקות מליאה

סיפור על רש"ח קסלמן )נספח 1(  -

נתינה לתלמיד החדש )נספח 3( + מדבקות  -

-  סיפור "איך קונים חברים" )נספח 4(

סיפור "בקעת הזהב" )נספח 5(  -

מראה המשחק )נספח 6(  -

) כרטיסי הנאות )נספח 2   -

-      3 קופסאות בגבהים שונים – למורה שבוחרת באפשרות א' של משחק הפתיחה
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שיעור מס' 27  חב"ד חכמה – פותחים 

יסוד הקיום של היחיד ושל העם - התורה 

התורה – דרכה של תורה

מהלך שיעור
פת במלח תאכל..

פתיחה: מגדל הנאות, משחק תחרותי 

התלמידים יאזינו לסיפור החסידי )נספח 1( אודות המשפיע הרב שלמה חיים קסלמן, כאשר הרופא התחנן לדעת 
איזה מאכל גורם לו הנאה מיוחדת...

בעקבות הסיפור התלמידים יבינו שיש להבדיל בין סוגים שונים של הנאות, נמוכות יותר וגבוהות יותר.
המורה יכריז על משחק תחרותי שיעזור להבחין בין הנאות ברמות שונות.

אפשרות א'

מהלך המשחק:
חלוקת הכיתה לקבוצות – כל טור בכיתה יצור קבוצה.  .1

כל ילד יקבל כרטיס אחד שעליו כתוב דבר-מה הגורם הנאה מסויימת )מתוך נספח 2(.  .2
כל קבוצה בוחרת לה צבע וכל הילדים בקבוצה צובעים את הכרטיס שקיבלו בצבע הקבוצה.  .3

המורה יניח על השולחן 3 קופסאות בגבהים שונים כאשר כל קופסא מסמלת הנאה מדרגה מסויימת.   .4
הקופסא הנמוכה תסמל הנאה גשמית נמוכה, הקופסא הבינונית מסמלת הנאה גבוהה יותר, והקופסא הגבוהה 

ביותר מסמלת הנאה רוחנית נעלית.
כל ילד בתורּו יקום וישים, על פי שיקול דעת, את הכרטיס שקיבל, בקופסא המתאימה ביותר לרמת   .5

ההנאה המתקבלת מן הדבר הכתוב אצלו בכרטיס.
כולם יושבים במליאה. המורה פותחת קופסא ובודקת לפי הצבעים איזו קבוצה טעתה הכי פחות בחלוקת ההנאות. 

קבוצה שטעתה הכי פחות היא המנצחת. 
אפשרות ב'

שלשה תלמידים יעמדו עם הפנים כלפי הכיתה, אחד מאחורי השני בפירמידה; הראשון יושב על הרצפה, השני 
עומד מאחוריו והשלישי עומד על כסא. שלושת התלמידים מושיטים את שתי ידיהם לצדדים. כל שאר התלמידים 

נחלקים לשתי קבוצות ונעמדים בשני טורים עורפיים מול הידיים של התלמידים שליד הלוח. המורה מחלק לכל 
תלמיד כרטיס אחד )מתוך נספח 2(. הכרטיס מכיל שם של דבר הגורם הנאה. המורה מסביר שמהרגע שבו הוא 

נותן את האות, התלמידים צריכים לרוץ בזה אחר זה אל שלושת התלמידים שליד הלוח ולתת לאחד מהם את 
הכרטיס, לפי שיקול דעת. 

אם מופיע על הכרטיס הנאה גשמית נמוכה, יש לתתו למי שיושב על הרצפה, אם זו הנאה גבוהה יותר, יש לתת 
למי שעומד, ואם זו הנאה רוחנית, יש לתת למי שעומד על הכסא.

כל טור מנסה לסיים ראשון. כאשר שני הטורים סיימו לרוץ, לכל אחד מן התלמידים שליד הלוח ישנה ערמת 
כרטיסים ביד אחת, השייכת לקבוצה הימנית, וערמת כרטיסים ביד השנייה, השייכת לקבוצה השמאלית.

כולם יושבים במליאה ואז בודקים בעזרת המורה, איזו קבוצה טעתה הכי פחות בחלוקת ההנאות. אם הקבוצה 
שסיימה לרוץ ראשונה, גם טעתה הכי פחות – היא המנצחת.

לסיכום, המורה יעורר דיון בנושא ההבדליל בין ההנאות.

שאלות לדיון לדוגמה:
< הנאות חומריות פשוטות, הנאות גבוהות יותר של הרגש והשכל והנאות של הנשמה... 

< מה משך זמן ההנאה מן הסוגים השונים? 
< אילו הנאות משאירות חותם גם לעולם הבא? 

< איזו תחושה נשארת באדם לאחר השגת הנאה גשמית - )חוסר שלוה, חיפוש מיידי אחר הנאה נוספת - לעומת 
התחושה הנפלאה של שלווה ו"טעם לחיים" שמקבלים לאחר הנאה רוחנית(.

מראה המשחק להמחשה, ראה נספח 6.
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שיעור מס' 27  חב"ד חכמה – פותחים 

יסוד הקיום של היחיד ושל העם - התורה 

התורה – דרכה של תורה

פעילות 1:  מיהו אדם "שווה"? 

בעקבות הפעילות הראשונה, התלמידים ינסו להשיב על שאלת המורה – מהן בעצם הסיבות הגורמות לנו לרוץ אחר 
הנאות גשמיות, על אף שאנו יודעים שהן זמניות ואינן מספקות. תתקבלנה התשובות: ההרגל, ההנאה, הלחץ החברתי 

ועוד. בפעילות זו נתמקד בלחץ החברתי המניע אנשים )וילדים!( לצרוך הנאות גשמיות שונות.

אפשרות א:
המורה ידביק על הלוח ציור או תמונה של ילד או ילדה. )זה יכול להיות ציור/שרטוט גדול או בובה(.

המורה יספר שהנה לפנינו הזדמנות לצרף לכיתתנו תלמיד "שווה" באמת. 
תלמיד שכל אחד ירצה להיות חבר שלו ותהיה לו תרומה חיובית לכתה. 

המורה יבקש מכל תלמיד לכתוב על דף, דבר אחד בלבד שיש, לדעתו, לתלמיד החדש, שבזכות הדבר הזה כולם כל 
כך אוהבים אותו.  אחרי שכולם כתבו המורה יעשה סבב בכיתה כדי לשמוע מה כתבו התלמידים, ויכתוב על הלוח 

מסביב לדמות הילד. 

בסיום הסבב המורה יקריא את מה שכתב על הלוח והתלמידים יראו כי נתנו לילד מידות טובות וערכים, כמו: ילד 
וותרן, שאינו  מרביץ, מדבר בנימוס ועוד.. ולא דברי מותרות כמו נעליים יפות או בגד נאה.

אפשרות ב':
המורה יניח במרכז מעגל התלמידים, על הרצפה, דמות של ילד/ילדה. )זה יכול להיות ציור/שרטוט גדול או בובה(.

המורה יעביר בין התלמידים דף מדבקות, 
על כל מדבקה כתוב דבר מסוים שאפשר להוסיף לתלמיד החדש )נספח 3(.  מופיעים שם דברים כמו: נעליים 

חדשות, תיק יפה וכו'. וכן: נדיבות, חריצות וכו'. ההנחיה תהיה, שכל תלמיד יבחר מדבקה אחת שנראה לו שתתרום 
ל"תלמיד החדש" להיות יותר "שווה" באמת, חבר מוערך. את המדבקה מדביקים על הדמות.

בסיום הסבב, המורה יקריא את אותן המדבקות שנשארו על הדף, והתלמידים ייווכחו לראות שאלו של דברי 
המותרות. ואילו על דמות "התלמיד השווה", יהיו מדבקות של ערכים אמיתיים.

לאחר המשחק יתעורר דיון: אנו מרגישים צורך לרדוף אחר מותרות כדי להיות "שווים", האם זה מוצדק? האם ילדים 
מעריכים זה את זה בזכות ערכים או בזכות שעון משוכלל... 

המורה יקריא את הסיפור אודות הילד שחשב שעליו להביא לממתקים מיוחדים לטיול, כדי לזכות בחברים. )נספח 4(.

מהלך שיעור
פת במלח תאכל..
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ב"ה

חב"ד חכמה – פותחים 

יסוד הקיום של היחיד ושל העם - התורה 

שיעור מס' 27 התורה – דרכה של תורה

פעילות 2:  בדרך אל המלך  

לאחר שכבר הובן ההבדל בין ההנאות הנמוכות להנאות הגבוהות יותר, יש לפתח אצל התלמידים את הרצון 
להצטרף אל ההנאות הרוחניות.

המורה יערוך ניסוי. הוא יספר לתלמידים שבעוד שעה, יוכנס כל אחד מהם למפגש אישי ומרגש עם המלך הנערץ 
והאהוב של כל המדינה. זוהי פגישה בלתי מתוכננת מראש, ועכשיו  יש לכל אחד, שעה אחת להתכונן. כיצד הם 

יתכוננו? כל תלמיד יתאר אילו הכנות הוא חושב לעשות כדי לשאת חן וחסד בעיני המלך.

המסקנות: 
אין טעם להשקיע את השעה היקרה הזו בקניית בגד חדש, נעליים חדשות וכד'. הרי בגדי פאר יש אצל המלך 

בשפע והם לא ירשימו אותו. החכם, ישקיע את השעה היקרה בשינון צווי המלך, בהכנת שיר תשבחות למלך. הוא 
יכין את עצמו לספר על מעשים טובים שעשה לאור הוראות המלך, ואף ילמד את נימוסי הארמון.

והנמשל ברור. העולם הזה אינו אלא פרוזדור לפני הטרקלין. כל שעה בעולם הזה, יקרה מפז, לאסוף בה עוד תורה 
ומעשים טובים שיקשרו אותנו עם מלך מלכי המלכים.

כדאי להזכיר את רחל, אשת רבי עקיבא, שבחרה בחיי עוני ופשטות וזיכתה את עם ישראל כולו בתנא הגדול – רבי 
עקיבא, שדבריו נלמדים עד היום הזה. 

המורה יקריא את המשנה: "כך היא דרכה של תורה פת במלח תאכל" וכו'. 
המורה יבהיר שיש לנו כוס אחת עבור ערכים. אם היא מלאה בערכים חומריים, לא ישאר חלילה מקום לרוחניים...

סיום: עושר זמני או נצחי  

לסיום יספר המורה את הסיפור "בקעת הזהב" )נספח 5( 
אשר בו רבי שמעון בר יוחאי נתן לתלמידיו לבחור בין מטבעות הזהב ללימוד התורה.

מהלך שיעור
פת במלח תאכל..
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יסוד הקיום של היחיד ושל העם - התורה 

שיעור מס' 28 חב"ד בינה – מתבוננים התורה – דרכה של תורה

נושא שיעור
אל תבקש גדולה לעצמך

בהשוואה בין התורה לשאר החכמות רב השוני על הדמיון. בלימוד חכמה רגילה קיים רכיב יחיד שהוא 

השכל האנושי שמשיג את החכמה. התורה לעומת זאת, היא חכמתו של הקב"ה. היא קדושה, נעלית 

ומובדלת משכל אנושי בדומה לשמן הצף ונבדל מכל משקה אחר. בהתאם לכך לימוד התורה צריך 

להיות מתוך ידיעה שכל מה שמבינים ומשיגים הוא רק המעט מחכמתה העמוקה של התורה, ומתוך 

אמונה שהתורה היא שכל אלוקי, שלא ניתן לביקורת או שיפוטיות, אך מוטל עלינו להבינה בשכלנו כפי 

כוחנו. לימוד תורה מתוך הבנה זו מעדן את הלומד ומאפשר לו להתחבר עם נותן התורה. 

א.  התלמידים יכירו בקדושתה המיוחדת של התורה.

ב.  התלמידים יבחינו בין לימוד תורה לבין לימוד חכמות אחרות.

ג.  התלמידים ישוו באמצעות משל השמן והיין בין לימוד התורה ולימוד חכמה רגילה.

ד.  התלמידים יבחינו בהשלכות המעשיות של אופני הלימוד השונים: גסות וריחוק מה' מול 

     התחברות עם נותן התורה.

ה.  התלמידים יסיקו שיש ללמוד ולהבין את התורה אך מתוך הכרה ואמונה בקדושת התורה שהיא   

      חכמת ה'. 

פתיחה                ניסוי - תכונות השמן                       10  דקות, מליאה

פעילות 1:               התורה הקדושה                           10  דקות, מליאה

20  דקות, קבוצות + מליאה :                משחק - דרכה של תורה                 פעילות 2

סיום:               משוב                                             5   דקות, מליאה

-  אמירות בנושא לימוד )נספח 1(

-  כרטיסי המאפיינים )נספח 2(

-  סיפור על פרופסור גרין )נספח 3(

-  הוראות המשחק )נספח 7(

) -  לוח המשחק )נספח 4 

) -  כרטיסיות למשחק )נספח 5 

) -  דף החיילים למשחק )נספח 6 

-  אביזרים לניסוי: שמן, יין, מים, 2 

כוסות שקופות.

-  4 קוביות משחק.
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יסוד הקיום של היחיד ושל העם - התורה 

שיעור מס' 28 התורה – דרכה של תורה

מהלך שיעור
אל תבקש גדולה לעצמך

פתיחה: ניסוי

שלב א':
המורה יניח על השולחן בקבוק שמן, בקבוק יין ושתי כוסות שקופות המלאות במים עד חצי גובהן. 

שאלות לדיון לדוגמא:
< מה יקרה, לדעתכם, כאשר נוסיף שמן לכוס המים?

< מה יקרה כשנוסיף יין?
< האם יהיה הבדל ביניהם?

לאחר העלאת ההשערות ניגש המורה לבצע את הניסוי: לכוס אחת מוסיף שמן ולאחרת יין.
המורה יסכם את תוצאות הניסוי: 

1. השמן אינו מתערבב עם משקים אחרים )מה היה קורה אילו היינו מערבבים אותו עם היין?( אלא צף מעליהם, היין לעומת 
זאת מתערבב לגמרי.

2. השמן הצף מלמעלה ואינו מתערבב מסמל את האמונה והידיעה שהתורה היא קדושה ומובדלת, ואיננה נתפסת בשכל 
אנושי. אמונה זו ייחודית ללימוד התורה, ואינה שייכת בלימוד חכמות אחרות.

היין המתערבב ובעל הטעם, מסמל את השימוש בשכל, ההבנה, הפלפול וההתעמקות שבלימוד התורה.

שלב ב':
המורה יתלה על הלוח שתי אמירות )נספח 1(: "לימוד הוא כמו השמן...." ו"לימוד הוא כמו היין..." המורה מציג מאפיינים 

שונים )נספח 2( ועל התלמידים להתאימם לשמן או ליין. המורה יתלה את המאפיין תחת האמירה המתאימה.

מסקנה: התלמידים יסכמו את ההבדל שבין לימוד התורה לבין לימוד חכמות אחרות. בכל חכמה שבעולם המרכיב היחיד 
שלה הוא השכל האנושי, שאותו אנו רוצים להבין ולהשיג. ואילו התורה, מלבד ההבנה, יש בה קדושה. ואנו מאמינים ששכל 

התורה הוא מעל השכל האנושי ולא ניתן להשיג את כל עומקה.  

פעילות 1: התורה הקדושה 
המורה יספר סיפור על פרופסור גרין )נספח 3( המלמד כי אפילו פרופסור שלמד חכמות אחרות מבין שיש לזכור תמיד 

שהחכמה האנושית איננה ה"טופ". חכמת התורה עולה עליה כי היא חכמתו של ה' ולא ניתן להשיגה לכל עומקה. הבנה זו 
ממתנת את הסגידה לשכל.  

 שאלות לדיון לדוגמא:

< מה המשמעות של האמירה "לדעת שיש משהו שהוא מעל ומעבר"? )יראת שמים, יש משהו שהוא מעל השכל וההבנה 
האנושית.(

< כיצד ידיעה זו באה לידי ביטוי בלימוד התורה? )לימוד מתוך ביטול – הידיעה שאין ביכולתנו להבין הכל.(
< כיצד יש להשתמש עם השכל בלימוד התורה? )לנסות להבין כפי כוחנו, אבל לדעת שהתורה היא עמוקה יותר מכל מה 

שנשיג ונבין.(
< האם השימוש בשכל בלימוד התורה ובאקדמיה זהה? )לא. באקדמיה השכל זו 'המילה האחרונה' ובלימוד התורה ממש לא...(

< שמן ויין אלו שני אופנים בלימוד התורה, כיצד ניתן לשלב בין שני האופנים?  )עלינו לנסות להבין בשכל אך צריך לדעת 
שהתורה היא תורת ה' ולכן היא נשגבה מבינתנו.( 

מסקנה: לימוד התורה הוא כמו סנדוויץ: ללימוד התורה ניגשים עם האמונה הבסיסית שזוהי חוכמתו של הקב"ה, היא קדושה 
ונעלית. לאחר מכן מוסיפים את הטעם: לומדים, מתפלפלים, מבינים, אך כל זה מתוך האמונה הבסיסית שכל מה שהבנו הוא 

רק מעט מזעיר ובתוך התורה מסתתרת חכמה אלוקית אינסופית שעלינו עוד ללמוד ולהעמיק בה.

חב"ד בינה – מתבוננים 
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ב"ה

חב"ד חכמה – פותחים 

יסוד הקיום של היחיד ושל העם - התורה 

שיעור מס' 28 התורה – דרכה של תורה

פעילות 2: משחק - דרכה של תורה   

הכיתה נחלקת לארבע קבוצות. כל קבוצה מקבלת לוח משחק )נספח 4(, קובית משחק ושני חיילים )נספח 6( 
ומשחקת במשחק המביא את העקרונות שנלמדו במקרים מחיי היום יום. המורה מסביר את הוראות המשחק 

)נספח 7(, קבוצה שמסיימת ראשונה היא הקבוצה המנצחת.
המורה יעורר דיון בעקבות המשחק.

שאלות לדיון ולדוגמא:
< מה משותף לכל המקרים השייכים ליין?

< מה המשותף לכל המקרים השייכים לשמן?
< מה משותף לכל המקרים שבהם התבקשתם לחזור אחורה? 

< מה מבטאת החזרה? )התרחקות מהמטרה(
< כיצד זה בא לידי ביטוי בחיי היום יום? )האדם נהיה גס ומתרחק מה'(

< מה משותף לכל המקרים שבהם התקדמתם? 
< מה מבטאת ההתקדמות? )צעידה נכונה לקראת המטרה(

< כיצד זה בא לידי ביטוי בחיי היום יום? )האדם מתקרב ומתדבק בנותן התורה ונעים להיות בחברתו, הוא מקרין 
טוב וקדושה.(

< מה, לדעתכם, מתאים לצייר בסוף המסלול? מדוע? 

סיום: משוב   

בסבב משלים כל תלמיד את המשפט:
'בשיעור חשבון אני.... אבל בשיעור תורה, משנה אני....'

מהלך שיעור
אל תבקש גדולה לעצמך

חב"ד בינה – מתבוננים 
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יסוד הקיום של היחיד ושל העם - התורה 

שיעור מס' 29 התורה – דרכה של תורה

נושא שיעור
נוהגים כבוד במורים

ההלכה מצפה מאיתנו לנהוג כבוד בתלמידי החכמים ובצוות ההוראה. במשנה כתוב כי אדם הלומד 

מחברו פרק אחד או הלכה אחת, צריך לנהוג בו כבוד. חשוב לכבד ולבטא הערכה כלפי כל מורה אשר 

מוסר לתלמידים ידע וכלים לחיים. אך כלומדי תורה, וכמחנכים לתורה ויראת שמים, נייקר במיוחד 

את המורה המלמד תורה, המביא את דבר ה' אל התלמידים. ההערכה ללימוד התורה מתחילה ביחס 

המכובד כלפי הדמות המביאה את  דברי התורה. לאורך ההיסטוריה היהודית כבוד החכמים היה בין 

הערכים המקודשים שאפשרו את העברת המסורת מדור לדור.

א.  התלמידים יבחינו כי מבטאים הערכה כלפי דמויות שיש נתינה והענקה במעשיהם.

ב.  התלמידים יבחנו את יחסו כלפי המורים.

ג.  התלמידים יכירו טובה למורה על הענקת ידע, מידות טובות, חוויות חיוביות ובפרט על לימוד  

    תורה וחינוך ליראת שמים.

ד.  התלמידים יזדהו עם אמרות חז"ל בנושא כבוד המורים.

ה.  התלמידים יתרשמו מיחסו של הרבי למלמד שלו ויחשבו על תחום שבו הם רוצים להתחזק 

     ביחסם אל המורים.

פתיחה                "כל הכבוד" – נתינה בסיפורים                        10  דקות, מליאה

פעילות 1:               כבוד החכמים לפי חז"ל                                20  דקות, קבוצות + מליאה

10  דקות, מליאה :                דוגמא ומופת - סיום                                      פעילות 2

סיום:               )לבחירה( שאלון עצמי                                   5  דקות, יחידני 

יחסו של הרבי למלמד שלו )נספח 3(  -

) סיפורים בנושא נתינה )נספח 1   -

) אמרות חז"ל על כבוד המורה )נספח 2   -

) שאלון עצמי )נספח 4   -

5 דפי A  3או 4A לבנים  -

חב"ד דעת - מתחברים
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יסוד הקיום של היחיד ושל העם - התורה 

שיעור מס' 29 התורה – דרכה של תורה

מהלך שיעור
נוהגים כבוד במורים

פתיחה: נתינה בסיפורים

המורה יחלק דף ובו 4 סיפורים על נתינה )נספח מספר 1(. כל תלמיד יצטרך למספר את הסיפורים מ4-1 לפי הרמה של 
הנתינה. 1- רמה נמוכה, 4 - נתינה רבת משמעות.

המורה יפתח דיון בעקבות הסיפורים

שאלות לדיון ולדוגמא:
< מה המשותף לכל האירועים? כל האירועים מצביעים על מעשה של נתינה לזולת.

< מהו היחס שמגיע לנותן?
< מדוע מי שאינו מעריך את הנותן נקרא כפוי טובה?

< אלו סוגי נתינה אתם מכירים? ) נתינות ברמות שנות כמו ממתק, צדקה, הצלת חיים כמו החייאה בשעת הצורך, לימוד 
תורה(

< מהי נתינה נצחית?
< מה ההבדל בין נתינה שמתבטאת בדוגמא 3 לזו המתבטאת בדוגמא 4, איזו היא נתינה נצחית יותר? מדוע?

מסקנה:
נתינה גורמת ליחס של כבוד והערכה כלפי הנותן. יתר על כן המקבלים חשים כלפיו יחס של הכרת הטוב. ככל שהנתינה 

ברמה גבוהה יותר כך הכרת הטוב מעמיקה. 

פעילות 1: כבוד החכמים לפי חז"ל

המורה יאמר: לאיזה סוג של נתינה קשור המורה המלמד ומחנך את התלמיד לחיי תורה ומצוות? הנתינה הגבוהה ביותר.

מהלך הפעילות:
1. המורה יחלק בין התלמידים  חצאי אמרות חז"ל של חמשה משפטים בנושא  כבוד המורה )נספח 2(. 

2. בהינתן האות, התלמידים יסתובבו בכתה ויחברו בין החצאים הנכונים. כך ייווצרו 5 קבוצות שבידיהם האמרות הנכונות. 
3. כל קבוצה תקבל דף לבן מהמורה וחברי הקבוצה יכתבו עליו בגדול את האמרה שלהם.

4.נציג מכל קבוצה בתורו יגש ללוח ויתלה עליו את הִאמרה של הקבוצה ויספר על דבר שהוא מכיר עליו טובה שקיבל אי פעם 
מאחד המורים. 

המורה יכול לכוון לדוגמאות הבאות:

המורה האמין בי שאני יכול ללמוד בעל פה. המורה עודד אותי. בזכותו אני יודע פרק בתניא.  •
המורה לימד אותי לקרוא כתב רש"י. היום אני קורא יפה  כתב רש"י בקול.  •

המורה בחר אותי לאחראי בכיתה על כיבוי האורות. מאז, אני מקפיד גם בבית לכבות את האור בצאתי מהחדר.  •
•  המורה בחר אותי לתפקיד בהצגה. בתפקיד שלי, הצחקתי את כולם ומאוד נהניתי.

לסיכום, תודגש המשמעות של הסיבות שבגללן חז"ל ייקרו כל כך את המורים. 

ההדגשים העולים מהִאמרות: הכרת הטוב כלפי המורה המשפיע רבות על החיים )יר"ש , כלים לחיים(. המורה מביא את דבר ה' 
ולכן יש לכבדו. יחס של כבוד מבטיח שהתלמידים יקבלו את דברי המורה ודבר ה' ימשיך לעבור לדור הבא. 

חב"ד דעת - מתחברים
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יסוד הקיום של היחיד ושל העם - התורה 

שיעור מס' 29 התורה – דרכה של תורה

פעילות 2: דוגמא ומופת - דף פעילות 

המורה יקריא לכתה סיפור המבטא את יחסו של הרבי למלמד שלו )נספח 3(, 
ויבקש מהתלמידים לכתוב לעצמם 3 דברים בהם רואים את הכבוד שרחש הרבי למורה. 

אחר כך המורה יערוך סבב בכיתה. המורה יאסוף את מה שכתבו התלמידים ויכתוב את מנהגי הרבי על הלוח 
וידבר עליהם עם התלמידים -  כמה חשוב ללמוד מהרבי שלמרות שהיה גאון גדול יותר מהמורה שלו, הוא נהג 

בכבוד עצום כלפיו.

ניתן להפנות את התלמידים אל פרקי אבות פרק ו משנה ג, להקריא להם את המשנה, ולדבר על כך שדוד המלך 
למד מאחיתופל שני דברים בלבד, ולמרות זאת, נהג בו כבוד. 

כך גם אנו הלומדים מהמורה דברים רבים, חייבים לנהוג עמו בכבוד הראוי. 

סיום:

התלמידים ימלאו שאלון עצמי המשקף את התנהגותם כלפי המורה )נספח 4(. 
כל תלמיד יציין בשאלון את התחום שהוא מצטיין בו. ויסמן בצבע אחר, התנהגות אחת שבה הוא ישתדל להשתפר. 

כהעשרה, ניתן לחשוף את התלמידים להלכות כיבוד מורים או לבקש מהם שימצאו חומר על כך בכוחות עצמם.

מהלך שיעור
נוהגים כבוד במורים
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שיעור מס' 30 התורה – דרכה של תורה

נושא שיעור
לומדים בחברותא

חכמי ישראל הצביעו על דרכים רבות וכלים שונים שבהם נוכל ללמוד ולקבל מהתורה, אחד מהם: 
"בדיבוק חברים ובפלפול תלמידים". הלימוד המשותף בחברותא או ברבים, יש לו מעלה מיוחדת, מעבר 

למעלת לימוד התורה כשלעצמה. ללימוד משותף כמה יתרונות:

איכות – רמת הלימוד טובה יותר בקבוצה, כאשר כל אחד מהמשתתפים תורם מהידע שלו וכך   •
ההבנה רחבה ואמיתית יותר. יתרון זה בא לידי ביטוי גם בלימוד משותף בכלל )שאינו דוקא לימוד תורה(.

הוספה באחדות – שיעור תורה תורם לאחדות ולחיזוק הקשר בין המשתתפים. בלימוד קבוצתי   •
מתעוררים לקבל החלטות, וקל יותר לבצע החלטה משותפת.

בשיעור זה נדגיש את מעלת הלימוד המשותף ונעודד את ההכלה ויכולת הקבלה מהשותפים ללימוד.

התלמידים יכירו את מעלות הלימוד המשותף בחברותא/בקבוצות. א. 

התלמידים יחוו את ההעשרה שבלימוד המשותף הנובעת ממגוון דעות וזוויות מבט שונות, ויתנסו   ב. 

       בקבלת דעה שונה, על ידי לימוד משותף מודרך.

ג.     התלמידים יבחינו שבזמן שהם נמצאים יחד עם חברים יש לכל אחד באופן אישי יותר כח ורצון 

       ללמוד, להחכים ולקבל החלטות טובות ולעמוד בהן. 

פתיחה     פותרים ביחד                                                  10  דקות, קבוצות + מליאה

5  דקות, מליאה פעילות 1:        המעלה של הלימוד בחברותא                          

פעילות 2:        איכות הלימוד המשותף - כמה זוויות ראייה        10  דקות, זוגות + מליאה

פעילות 3:    התנסות מודרכת בלימוד משותף                      15   דקות זוגות + מליאה

סיום:              קבלת החלטות טובות, העוצמה של הביחד        5   דקות יחידני + מליאה

) כתב חידה )נספח 1   -

) קטע לימוד )נספח 2   -

חב"ד דעת - מתחברים
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התורה – דרכה של תורה

מהלך שיעור
לומדים בחברותא

פתיחה: פותרים ביחד  

הכתה תתחלק ל-3 קבוצות )אפשר שכל טור יהיה קבוצה, אם יש יותר משלושה  טורים ניתן לתת לכמה קבוצות 
את אותו הפתגם(.

המורה יכתוב על הלוח את צופן כתב החידה לפי אותיות א"ת ב"ש. כדאי לתת דוגמא כיצד פותרים מלה הכתובה 
בכתב זה.

מהלך ההתנסות: 
המורה יחלק לכל קבוצה משפט חידה המצולם בגודל A  3)נספח מספר 1(  .1

כל קבוצה תפתור יחד את הפתגם שקיבלה. כך הם יתנסו בתועלת שבשיתוף פעולה.  .2
המורה יבחר נציג מכל קבוצה שיקריא את הפתגם של קבוצתו ויתן הסבר קצר על הפתגם.  .3

שאלות לדיון לדוגמא:
כמה זמן לקח לנו לפתור את החידה בכיתה?   -

כמה זמן לדעתכם הייתם פותרים את החידה באופן עצמאי?   -

מסקנה, כאשר עובדים יחד, עובדים יותר בשמחה, חוסכים זמן ומגיעים לתוצאות טובות יותר.. 

פעילות 1: המעלה של הלימוד בחברותא 

המורה יספר לילדים את הסיפור על חוני המעגל שהיה בתרדמה 70 שנה. כאשר התעורר והגיע לבית המדרש, השיב על כל 
השאלות בלימוד ששאלו אותו חכמים. אמר להם, "אני חוני המעגל", אך הם לא האמינו לו )כיון שהיה חי תקופה ארוכה לפני 

כן(. חלשה דעתו של חוני המעגל ובקש משמים שירחמו עליו וימות. מכאן למדו חכמים את האמרה, "או חברותא או מיתותא" 
)עפ"י תענית כג/א(.  

המסר:
כאשר לאדם אין חברים שמקבלים את דעתו ומכבדים אותו ואינם יכולים לחוות איתו חוויית לימוד מעשירה, אזי לא טוב לו עד 

כדי כך שהוא אינו מוצא טעם לחייו.

שאלה לדיון:  
מדוע, לדעתכם חשוב ללמוד עם חברים? )כדאי לרשום תשובות מסכמות על הלוח.( 

לסיכום, יש יתרונות שונים ללימוד משותף: העשרה והפרי'יה של תוכן, לימוד יותר בחיות והנאה, שמירה על קביעות והתמדה, 
עידוד ונתינת כוח, ניצול זמן יקר.

שיעור מס' 30  חב"ד דעת - מתחברים
131

כיתה ד'



ב"ה

יסוד הקיום של היחיד ושל העם - התורה 

התורה – דרכה של תורה

פעילות 2: איכות הלימוד המשותף - כמה זוויות ראייה  

המורה יאמר: ראינו שיש כמה מעלות בלימוד משותף. כעת נראה כיצד ה'ביחד' תורם לאיכות הלימוד.
ניתן לבחור אחד מהתרגילים הבאים:

אפשרות א':
המורה יזמין לקדמת הכיתה חמשה תלמידים ויעביר ביניהם אטב כביסה ויבקש מכל אחד מהתלמידים להגיד 

משהו שניתן לעשות עם האטב, מלבד לתלות כביסה. לאחר שכל אחד הציג את הרעיון שלו המורה יסביר 
לתלמידים כי כמו שכל אחד מהתלמידים חשב על רעיון אחר לגבי השימוש באטב כך בכל תחום או לימוד, 

כל אחד יכול להעשיר את חברו כי לכל אחד סיגנון חשיבה ייחודי וזווית ראיה שונה, וכך מגיעים יחד להרחבת 
החשיבה.

אפשרות ב':
לתת לתלמידים לכתוב רשימה של דברים שניתן לעשות עם אטבים מלבד תליית כביסה. תחילה, כל אחד יכתוב 

באופן יחידני, אחר כך כל אחד מבני הזוג יוסיף לבן זוגו שימושים נוספים. בשלב מאוחר יותר יעלו במליאה את 
הממצאים. 

לסיום, המורה יברר מה קרה כאשר התחברו הזוגות? למה קיבלנו יותר אפשרויות? )כיון שלכל אחד יש זווית ראייה 
שונה, וכך מגיעים להרחבת החשיבה. כך הדבר גם בלימוד, כשלומדים יחד, כל אחד עם סגנון חשיבתו תורם 

לאיכות הלימוד(.

נקודה נוספת לדיון- איזהו לימוד חברותא עדיף? האם עדיף ללמוד עם מי שמקשה ושואל ולא תמיד מקבל, או 
ללמוד עם מי שבדרך כלל מסכים איתך?

התלמידים יסבירו את דבריהם.
לאחר תשובות התלמידים המורה יציין כי יש סיפור בגמרא הקשור לשאלה זו )בבא מציעא פד/א(:

ריש לקיש למד אצל רבי יוחנן. כאשר נפטר ריש לקיש, הצטער רבי יוחנן, כיון שריש לקיש היה תלמיד טוב. ראו 
זאת חכמים ואמרו, מי ילמד עם רבי יוחנן, יישב את דעתו ויסייע לו בלימוד? שלחו חכמים את רבי אלעזר בן פדת 

שילמד אתו, במקום ריש לקיש.
ישבו ולמדו, רבי יוחנן ורבי אלעזר, וכל מה שאמר רבי יוחנן, רבי אלעזר היה מסכים אתו ומביא הוכחות וחיזוקים 

לדבריו. אך רבי יוחנן לא היה מרוצה מכך ואמר: "ריש לקיש היה מקשה 24 קושיות על כל דבר שלימדתי, ואני 
הייתי מתרץ 24 תירוצים, וכך הנושא היה מתברר היטב ונלמד לעומק. ואילו אתה מסכים עם כל מה שאני מלמד, 

ולכן אין לי כל תועלת בלימוד אתך".

שאלות לדיון לדוגמא:
< למה השאלות של ריש לקיש היו חשובות? 

< האם קורה לכם שאינכם מרוצים שחברכם חושב אחרת? 
< מה יקרה אם כולם יסכימו עם כולם? 

< מהו התנאי שבזכותו אפשר להתפתח בלימוד עם חבר? )להקשיב לזולת, לשמוע את דעתו, לקבל וכד'(.

מסקנה: כי מהסיפור אנו לומדים כיצד הלימוד ביחד, כאשר ישנן דעות שונות, מחדד את החשיבה, ומאפשר להגיע 
להבנה טובה ואמתית יותר. מסיבה זו, רבי יוחנן לא העדיף את התלמיד שמסכים איתו. הוא רצה להגיע לאמת 

עמוקה יותר ולכן שמח כששאלו אותו שאלות.

מהלך שיעור
לומדים בחברותא
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פעילות 3: התנסות מודרכת בלימוד משותף

התלמידים ילמדו יחד מתוך הדף )נספח 2(.

המורה ינחה את התלמידים: רצוי לכתוב על הלוח את הדברים.
ללמוד את הקטע בזוגות. א. 

כל תלמיד רושם לעצמו מה הלקח שהוא למד מהסיפור. ב. 
לאחר מכן כל תלמיד בודק מה בן הזוג שלו למד. ג. 

לאחר מכן כל זוג ישמיע את הלקחים שהוא הפיק. ד. 

מסקנה: כל אחד הגיע בכוחות עצמו להבנה מסוימת, אך כאשר התאחדנו יחד, הגענו להרבה יותר, כל אחד 
העשיר את חברו.

סיום: קבלת החלטות טובות

המורה ידגיש כי לימוד התורה בניגוד לשאר תחומי הלימוד הוא הלכה למעשה. 
ולכן אחת המעלות שבלימוד בצוותא היא היכולת לקבל החלטה טובה שהחברותא יסייע לעמוד בה. בעקבות קטע 

שלמדו התלמידים יקבלו החלטה טובה הקשורה לנושא אותו הם למדו בחברותא, יגידו אותה בקול לכל הכיתה 
והמורה ידבר עם התלמידים על הכח שיש להחלטה טובה שנאמרת בקול. את הכח המיוחד הזה מקבלים דווקא 

מהחברה.

כל תלמיד באופן אישי יכתוב לעצמו החלטה טובה במקום המתאים בסוף קטע הלימוד.
המורה יכוון את התלמידים לקבל החלטה טובה בעניין שלמדו על אברהם אבינו: שמחה וזריזות בקיום מצוות ה'.

כדאי לכוון אותם שיחליטו החלטה ספציפית, כמו לקום בשמחה בבוקר, או ליטול ידיים לפני הארוחה יותר 
בשמחה, להשאיל לחבר כלי כתיבה יותר בשמחה. 

התלמידים יכולים להיעזר במה שעשו בפעילות מספר 4. על הלקח שלמדו לחוד או עם בן הזוג.
לאחר שכתבו את ההחלטות על דף. כל תלמיד בתורו יקום ויגיד את החלטתו הטובה. )מי שאינו רוצה, אינו חייב.(

המורה ישאל את אלה שסיפרו על החלטתם כיצד הם מרגישים? האם הם מרגישים שהם יכולים לעמוד בהחלטה 
שקיבלו על עצמם? מה נותן להם כח לקיים את ההחלטה? האם הם מרגישים שאחרי שסיפרו לחברים, יש להם 

יותר מוטיבציה וכוח לקיים את ההחלטה?

המורה יסכם שהאמירה של ההחלטה הטובה בפני החברים  נותנת כוחות לבצע אותה בשמחה ובשלמות. כי 
כאשר מספרים זאת לחברים, הם הופכים להיות כמו שותפים שלו להחלטה, והדבר נותן כח פנימי למחליט, לעמוד 

בהחלטתו.

מהלך שיעור
לומדים בחברותא
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נושא 6: ממשיכים בשליחות מחוץ למסגרת

נושא זה חותם את שנת הלימודים ומהווה הכנה לחופשה. היציאה לחופשה 
מעמידה את התלמידים במצב שונה מהרגיל, ללא המסגרת וסדר היום הרגיל. 

גם הכינוי 'חופש' מבטא נימה של שחרור ממחויבות ומלקיחת אחריות, גישה 
שאיננה מקובלת על פי היהדות. מטרתן של 2 היחידות הבאות היא לתת 
לתלמידים כלים להתמודדות נכונה עם החופש. היחידה הראשונה תעלה 

את המודעות על החשיבות של ניצול הזמן ולקיחת אחריות אישית לתכנונו. 
היחידה השנייה תדגיש את כוחה של כל פעולה ותעודד את התלמידים 

להנהגה ראויה בפועל בימי החופשה.

ממשיכים בשליחות מחוץ למסגרת / מנצלים את החופשה
המיקוד לכיתה ד’: ניצול הזמן בחופשה 

ממשיכים בשליחות מחוץ למסגרת )2 שיעורים(

   פריסה לכיתות א’-ו’

   טבלת נושאי השיעורים ומטרות

   מערכים:

שיעור 31:   מנצלים את הזמן        

שיעור 32:   חופשה גדולה, פעולה קטנה, השפעה ענקית! 
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החופ

שיים 
לרצונות האי

ש לבחון 
ולהנאות. י

שלב מילוי 
כיצד ניתן ל

מחויבויות מתוך רצון 
והנאה.

שה מאופיינת 
החופ

בחוסר מסגרת 
לימודית. היהדות 
מייקרת כל דקה, 
ש לנהל את 

לכן י
הזמן בהתאם 

שליחות בעולם. 
ל

כל פעולה יכולה 
להכריע.

של 
 תפקידו 

היהודי הוא 
שה 

להחדיר קדו
שה 

בעולם. בחופ
ש הזדמנויות 

י
רבות לביקור 

במקומות מגוונים 
ש עם 

ולמפג
שונים. 

שים 
אנ

שיית מצווה 
כל ע

שת את 
מקד

העולם ואת 
האדם.

שה, על 
במהלך החופ

שיקול 
התלמיד להפעיל 

שילך 
שר למקומות 

דעת בא
שר לאופן 

אליהם, וכן בא
שו וכד'. 

התנהגותו, ללבו
התנהגות הולמת איננה 

רק הימנעות מדברים 
אסורים, אלא גם נקיטת 

פעולות  הראויות לחסיד. 
כל התנהגות יכולה להביא 
שמים או חס 

שם 
ש 

לקידו
וחלילה, להפך.

ם 
היבטי

ם- 
תיי

חבר

ם
סידיי

ח

לקיחת אחריות
- בטיחות 

שונים 
במעגלים 

)בחצר, בים, 
בבית(

שמירה על 
 -

תזונה מאוזנת 
ובריאה

 - מיומנות בחירה והעדפה 
של פעילויות ובניית סדרי 
עדיפויות ראויים לפעילות.

- אבחנה בין רצונות לבין 
צרכים

- מתן כלים לבחירת תעסוקה 
שה.

לזמן החופ

ביצוע מטלות מתוך רצון 
והנאה, בסיוע הכלים 

שיעורי חברה 
שו ב

שנרכ
שנה.

במהלך ה

 מתן כלים לניהול 
של זמן, לקיחת 

נכון 
אחריות לבניית סדר 

יום נכון.

  גילוי אכפתיות 
ויוזמה כלפי 

המקום וכלפי 
החברה.

שיקול דעת 
 - הפעלת 

שר לסוג 
עצמאי בא

הבילויים, ההתנהגות 
ש. 

והלבו
ש 

שימו
- לקיחת אחריות ו

שית לסביבה.
דוגמה אי

ממשיכים בשליחות מחוץ למסגרת /  מנצלים את החופשה 
פריסה לכיתות א’-ו’ 
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ב"ה

מטרותהסוגה בחב"דהשיעור

שיעור 31

מנצלים את הזמן

- התלמידים יעמדו על החשיבות של ניצול זמן.חכמה – פותחים 

- התלמידים יתנסו בחלוקת הזמן בחייהם הפרטיים.

- התלמידים יבררו מהי החופשה בשבילם.

- התלמידים יפנימו את הערך של ניצול הזמן בחופשה.

שיעור 32

חופשה גדולה, 
פעולה קטנה, 

השפעה ענקית!

דעת – מתחברים 
ומיישמים

- התלמידים יסיקו שלכל פעולה, ולו הקטנה ביותר, ישנה השפעה מכרעת.

- התלמידים יבינו את העוצמה האדירה שבידו: על ידי פעולה חיובית קטנה  

   ביכולתו להביא את העולם לתכליתו!

- התלמידים יעמידו מצוות ומעשים טובים בראש סדר העדיפות שלו.

- התלמידים יקבלו החלטות מעשיות לניצול זמן החופש באופן הראוי.

טבלת נושאי השיעורים ומטרות 

ממשיכים בשליחות מחוץ למסגרת / מנצלים את החופשה- אני מנצל 
את הזמן בחופשה

התייחסות למעגל השנה ותאריכים חסידיים:  ג' תמוז, י"ב תמוז 
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ממשיכים בשליחות מחוץ למסגרת- ב"ה
הערכות לחופשת הקיץ

חב"ד חכמה – פותחים  הערכות לחופשת הקיץ – ניצול הזמן בחופשה

נושא שיעור
מנצלים את הזמן

            ת הערה: שיעור זה יימשך מעבר ל-45 דקות.

היציאה לחופשה מעמידה את התלמידים במצב שונה מהרגיל, ללא המסגרת וסדר היום 
הרגיל. גם הכינוי 'חופש' מבטא נימה של שחרור ממחויבות ומלקיחת אחריות, גישה שאיננה 

מקובלת על פי היהדות. מטרתם של שני השיעורים הבאים היא לתת לתלמידים כלים 
להתמודדות נכונה עם החופש. השיעור הראשון יעלה את המודעות לחשיבות של ניצול הזמן 

ולקיחת אחריות אישית לתכנונו. השיעור השני ידגיש את כוחה של כל פעולה ויעודד את 
התלמידים להתנהגות ראויה בפועל בימי החופשה.

התלמידים יעמדו על החשיבות של ניצול זמן. א. 

התלמידים יתנסו בחלוקת הזמן בחייהם הפרטיים. ב. 

התלמידים יבררו מהי החופשה בשבילם. ג. 

התלמידים יפנימו את הערך של ניצול הזמן בחופשה.  ד. 

פתיחה:                חשיבות ניצול הזמן                         10 דקות מליאה

פעילות 1:            סיפורים על חשיבות הזמן                15 דקות קבוצות + מליאה 

פעילות 2:            הזמן בחופשה                                5 דקות מליאה

פעילות 3:            החופשה בשבילי                            15 דקות מליאה

סיום:                   תכנון זמן - מבדק אישי                   15 דקות מליאה, יחידני

שוברי זיכוי ) נספח 1(  -
איור שעון )נספח 3(   -
מראה לוח )נספח 5(  -

 ) סיפורים בנושא יוקר הזמן )נספח 2   -
 ) משפטים על החופשה )נספח 4   -

) פתקים קטנים עם איור שעון )נספח 6    -
דפי ממו בשני צבעים.  זוג צבעים לכל זוג.  -

5 מעטפות. על כל מעטפה כתוב סוג פעילות.  -
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ממשיכים בשליחות מחוץ למסגרת- ב"ה
הערכות לחופשת הקיץ

חב"ד חכמה – פותחים  הערכות לחופשת הקיץ – ניצול הזמן בחופשה

מהלך שיעור
מנצלים את הזמן

פתיחה:  חשיבות ניצול הזמן - התנסות 

המורה יזמין שלושה תלמידים וייתן לכל אחד שובר זיכוי בו הם מתבשרים על 'זכייה' כל שהיא, אותה יוכלו לממש 
רק תוך זמן מוגבל. 

העיקרון הוא שאם הם לא יממשו את זכותם, הזכייה אינה מצטברת ליום הבא )נספח 1(. 
כל תלמיד יקרא מהי הזכייה שלו, והמורה ישאל: כמה מתוך הזכייה שלכם אתם חושבים לממש? מדוע?

כפי הנראה, התלמידים יביעו רצון לממש את כל הזיכוי, כיון שמה שלא יממשו – יפסידו וילך לריק.

שאלות לדיון לדוגמא:
תארו לעצמכם שאדם זכה בשובר הזכייה והוא טוען שאין לו זמן ללכת לממש את הזכייה שלו כיוון שהוא עסוק.  

< מה הייתם אומרים לו? 
< האם הוא נוהג בחכמה? מה הייתם חושבים עליו? 

< המורה יצהיר שפעמים רבות הוא עצמו נוהג כמו האיש שלא ניצל את הזכייה )כדאי לתת לתלמידים למחות...(.

המורה יסביר את הנמשל :
בכל יממה אנו מקבלים מה' מתנה, זיכוי של 24 שעות )24 שעות X 60 דקות = 1440 דקות( אותם באפשרותנו 
לנצל ביממה הקרובה ולמלא בעשייה חיובית. זמן שלא ננצל – ילך לאיבוד, לא נוכל לקבל את תמורתו בחזרה. 

כאן יש מקום לתת לתלמידים לשקף מה הם למדו מההתנסות.

פעילות 1 :  סיפורים על חשיבות הזמן 

התלמידים יתחלקו ל-5 קבוצות. כל קבוצה תקבל סיפור חסידי קצר בנושא של יוקר הזמן )נספח 2(, 
והיא תתבקש להמחיש אותו בהצגה/איור, ולסכם מה לומדים ממנו על החשיבות של ניצול הזמן.

מהסיפורים עולה החשיבות של ניצול כל פרק זמן, עד שאפילו פרקי זמן קצרים - כמו דקה – זכו להתייחסות רצינית.  

פעילות 2: הזמן בחופשה

המורה יתלה על הלוח איור של שעון )נספח 3(, וישאל את התלמידים: באילו מצבים אנו מסתכלים בשעון: היכן? 
מתי? מדוע?

התלמידים יענו תשובות שונות והמורה יסכם כי בכל מקום ובכל זמן חשוב לעקוב אחר השעון כדי לדעת: מה השעה? 
כמה זמן נשאר לנו ל..? ובהתאם לכך להתארגן נכון. מה יקרה אם לא נסתכל על השעון? 

שאלת קישור: ומה קורה בחופשה? האם גם אז אנו מסתכלים על השעון וממהרים כדי להספיק?   
במהלך השנה, יש לנו סדר יום מסודר וברור, ורוב הזמן מיועד לפעולות מוגדרות, כמו: לימודים בבי"ס, ומטלות 

לימודיות אחה"צ. וממילא אנו פחות עומדים בפני התלבטות מה לעשות וכיצד למלא את הזמן. אך בחופשה, כשאין 
לנו מסגרת ברורה, הזמן עלול לברוח בקלות, ולכן עלינו להשקיע מחשבה ותכנון איך למלא את הזמן.

שיעור מס' 31
138

כיתה ד'



ממשיכים בשליחות מחוץ למסגרת- ב"ה
הערכות לחופשת הקיץ

חב"ד חכמה – פותחים  הערכות לחופשת הקיץ – ניצול הזמן בחופשה

פעילות 3: החופשה בשבילי 

המורה יחלק לכל זוג תלמידים משפט הקשור לחופשה )נספח 4(. ושני דפי ממו בשני צבעים. כל זוג תלמידים יקריאו את 
המשפט שלהם. התלמידים המסכימים עם ההיגד, ירימו דף ממו בצבע אחד ומי שאינו מסכים - בצבע אחר. המשפטים 
ייכתבו על הלוח בשני טורים. משפט שיש לגביו חילוקי דעות, ייכתב בשני הטורים ובצד מספר התלמידים המצדדים בו. 

)הדגמה למראה לוח ראה נספח 5(.

ההיגדים השנויים במחלוקת מהווים בסיס לדיון עם התלמידים, מדוע הם אינם חד משמעיים. לדוגמה המשפט: "בחופשה 
משעמם", יהיה נכון לגבי חלק מהתלמידים. ניתן לשאול, מדוע לא כולם חושבים כך? מה ניתן  לעשות כדי שלא ישעמם 

וכד'..

בין מסקנות הדיון חשוב לתת מקום לתובנות הבאות:
החופשה היא משאב וניתן לנצלה בכיוונים שונים.  >

הבחירה היא בידי כל אחד.  >
אין חופשה ממטלות יומיומיות בבית.  >

אין חופשה חלילה ממצוות.  >
החופשה יכולה להשיג מטרות חיוביות אך גם שליליות, תלוי בבחירה.  >

החופשה היא פסק זמן למילוי משאבים ולרגיעה.  >

סיכום ביניים:  הרבי הסביר כי החופש הוא ההזדמנות שלנו להתחזק בקיום מצוות מתוך כיף ואווירה טובה, 
ולכן גם עודד מאוד את פעילויות הקעמפים והקייטנות, בהם הילדים מתפללים, לומדים משניות ותניא, וסופגים קדושה ותוכן 

מכל התכניות.
בריכה או טיול וכו' יוצרים אוירה טובה ומשוחררת, 

וכך מאפשרים לנו, בעת הפנאי, לעשות את הדברים הנכונים מתוך שמחה.

סיום:  תכנון זמן - מבדק אישי 

המורה ישאל: מי היה רוצה להיות מנהל? 
המורה יאמר: בוודאי הרבה תלמידים אומרים לעצמם, אם הייתי מורה או מנהל הייתי עושה כך וכך/ הייתי מוותר על זה 

ומוסיף את זה וכו'. בחופש, לכל אחד יש הזדמנות להיות המנהל של עצמו ולהחליט מה יהיה סדר היום שלו, ומה הוא בוחר 
לעשות. היום נלמד כמה דברים על חשיבות הזמן, שיעזרו לנו להיות מנהלים טובים, ולהחליט החלטות חשובות בנוגע לזמן 

שלנו בחופש, וכיצד לנצל אותו להוספה בקיום התורה והמצוות.

מבדק אישי: כיצד אנו מנצלים את הזמן? 

כל תלמיד יקבל 24 פתקים קטנים )נספח 6(. כל פתק מסמל שעה. בכיתה עוברות מעטפות שונות, כשעל כל מעטפה סוג 
של פעילות אותה מבצעים הילדים במשך היום. על התלמידים לחלק את הפתקים במעטפות בהתאם לחלוקת סדר היום 

שלהם. למשל, 8 פתקים )8 שעות( במעטפה של 'לימודים', וכן הלאה.
בסיום החלוקה, התלמידים יבדקו: האם נשארו בידיהם פתקים? כמה? אם כן מה הם עושים בכמות השעות הזאת  שאינה 

מכוסה על ידי שום פעילות? 
מסקנה: יתכן שבמשך היום יש זמן שאין בו פעילות מוגדרת, והוא 'הולך לאיבוד' ואינו מנוצל וממומש. התלמידים יעלו 

רעיונות למילוי השעות שנותרו.

סיכום השיעור:
לכתוב מהמילים - חופש הוא זמן יקר, אותו עלינו לנצל. למדנו מרבותינו נשיאינו על חשיבות הזמן וחשיבותה של כל דקה. 

לכן, נשתדל גם בחופש למלא את הזמן ולתכנן את היום שלנו כך שיהיה מלא בעשייה טובה. 

מהלך שיעור
מנצלים את הזמן
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ממשיכים בשליחות מחוץ למסגרת- ב"ה
הערכות לחופשת הקיץ

הערכות לחופשת הקיץ – ניצול הזמן בחופשה

נושא שיעור
חופשה גדולה, פעולה קטנה, השפעה ענקית!

    ת הערה: שיעור זה יימשך מעבר ל-45 דקות. )משך השיעור כשעה(

ימי החופשה מאופיינים בחוסר סדר בשל העדר מסגרת. כתוצאה מכך זמן רב עלול ללכת לריק 
וללא עשייה משמעותית. בהמשך לשיעור הקודם, יציע השיעור הנוכחי כלים מעשיים לניצול הזמן 
בחופש. בשיעור זה יושם דגש על תכנון נכון וסדרי עדיפויות; כאשר בראש הרשימה יופיעו מצוות 

שבין אדם למקום, ומעשים טובים שבין אדם לחברו, וזאת בזיקה לשיעור הראשון בו 
הובהר שהחופשה איננה חופש מתורה ומצוות. לחידוד החשיבות של פעולות אלו דווקא, ידון 
השיעור בתרומתה ובכוחה של פעולה טובה, ולו הקטנה ביותר, להביא את העולם לתכליתו.

א.  התלמידים יסיקו שלכל פעולה, ולו הקטנה ביותר, ישנה השפעה מכרעת.

ב.  התלמידים יבינו את העוצמה האדירה שבידו: על ידי פעולה חיובית קטנה ביכולתו   

     להביא את העולם לתכליתו!

ג.  התלמידים יעמידו מצוות ומעשים טובים בראש סדר העדיפות שלו.

ד.  התלמידים יקבלו החלטות מעשיות לניצול זמן החופש באופן הראוי.

פתיחה:                     פעולה קטנה השפעה גדולה                     5  דקות  מליאה   

פעילות 1:                 הזדמנות גדולה - לפעולה קטנה               10 דקות  יחידני  + מליאה

פעילות 2:                 האבנים שלנו                                          15 דקות  מליאה

פעילות 3:                 סדר יום                                        10 דקות  יחידני

סיום:                        יוצאים לדרך                                           20 דקות  יחידני

-  סיפור שסיפר הרבי )נספח 1(

.) -  התחלות הסיפורים )נספח 2 

) -  דף לחלוקת שעות )נספח 3 

) -  דף ליצירת שעון החול )נספח 4 

-  אביזרים לניסוי: קנקן שקוף, אבנים, שקית חול, ובקבוק מים.

    גלילי נייר טואלט כמספר התלמידים בכיתה.

-  להכין ערכות של חרוזים/ דסקיות/אבני פלא/ שוקולד אבנים כמספר התלמידים בכיתה.
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ממשיכים בשליחות מחוץ למסגרת- ב"ה
הערכות לחופשת הקיץ

הערכות לחופשת הקיץ – ניצול הזמן בחופשה

מהלך שיעור
חופשה גדולה, פעולה קטנה, השפעה ענקית!

פעילות 1: הזדמנות גדולה - לפעולה קטנה 

המורה יחלק לכל תלמיד דף ובו תחילת סיפור או תיאור מצב המהווה הזדמנות לפעולה טובה. כל טור יקבל את אותו 
הדף. )נספח 2( 

על כל תלמיד להמשיך את הקטע שקיבל ברוח סיפור הפתיחה על הרבי, בסך הכל יתקבלו סיפורים כמספר 
התלמידים.

עם סיום הכתיבה, המורה יבחר נציג מכל טור, שיאסוף  את כל הדפים מתלמידי הטור שלו  ויקריא את הדברים 
שנכתבו. 

המורה יברר אם ההמשכים של הסיפורים מבטאים ניצול ההזדמנות לעשיית טוב, ויעמוד על כך שהתיאור ההתחלתי 
הוא תיאור של הזדמנות פז להשפיע טוב, ובידינו היכולת לנצל את ההזדמנות כראוי.

סיכום ביניים:
לכל פעולה חיובית קטנה שלנו יש משמעות גדולה מאוד. פעולה זו היא למעשה התכלית שבשבילה נברא כל 

העולם. אם כך, מובן שנחפש אחר הזדמנויות לעשות מצוות ופעולות טובות, ונתאמץ לאסוף עוד ועוד פעולות קטנות 
שישפיעו על העולם כולו. יש לנו עוצמה ענקית!

אז בואו נצא לדרך, ונראה כיצד עלינו להתייחס אל הדברים החשובים לנו באמת...
  

שיעור מס' 32

פתיחה: פעולה קטנה - השפעה גדולה 

המורה יספר סיפור שספר הרבי, הממחיש את משמעותה הגדולה של כל פעולה קטנה. )נספח 1(
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ממשיכים בשליחות מחוץ למסגרת- ב"ה
הערכות לחופשת הקיץ

הערכות לחופשת הקיץ – ניצול הזמן בחופשה

מהלך שיעור
חופשה גדולה, פעולה קטנה, השפעה ענקית!

פעילות 2: האבנים שלנו

המורה יניח קנקן שקוף על השולחן, וממלא אותו עד הסוף באבנים. לאחר שהקנקן נראה מלא נשאלים התלמידים: 
האם הקנקן מלא? 

התשובה, כנראה, תהיה חיובית, אך אז יוסיף המורה חול לתוך הקנקן עד שיתמלא. שוב שואל: האם הקנקן מלא? 
המורה ימלא את הקנקן עד סופו במים.

הערה: 
ניתן לעשות ניסוי זה בשלבים: אבנים גדולות, אבנים קטנות יותר, אבני חצץ, חול ומים. ולבנות בהתאם שאלות: מהם 

האבנים הקטנות/הגדולות וכד'.

שאלות לדיון לדוגמא:

< אם היינו ממלאים את הקנקן תחילה במים, האם הייתה אפשרות להוסיף אחר כך עוד דברים? )כמובן שלא(

< מה ִאיפשר את ההוספה של עוד ועוד דברים לתוך הקנקן? )סדר הכנסתם(

< מה מסמל הקנקן? )את היום שלנו - הזמן שעומד לרשותנו(

< מה הם האבנים שלנו? )הדברים החשובים והעיקריים שעליהם לא נוותר!(

< מה למשל? )תפילה, עזרה בבית או לחבר, נתינת צדקה וכדומה(

< מה זה המים? )שאר התוכניות וה'כיפים'(

< מה זה מלמד אותנו? )שכדי להספיק הכל בזמן מוקצב חייבים ליצור סדר עדיפויות: להתחיל עם הדברים החשובים 

   באמת, ואז נוכל להתפנות גם לדברים אחרים.(

שיעור מס' 32

פעילות 3: סדר יום

כל תלמיד יקבל דף עם חלוקת שעות יומית )נספח 3(, ויתבקש לתכנן לעצמו סדר יום לחופש. 

התכנון הוא חופשי )כל ילד בוחר מה לעשות/כמה זמן/ מה הסדר(, אך יש לפעול בהתאם לכללים הבאים 
)ברוח הנלמד(:

< כל שעה צריכה להיות מלאה. אין זמן ללא מטרה! 
< חשוב שבכל יום תהיה פעילות של קדושה: תפילה, לימוד עם חברים, עזרה לזולת וכדומה.

לפני העבודה היחידנית ניתן להעלות רעיונות לפעילויות יחד עם התלמידים. 

רעיונות לדוגמא: ביקור בספרייה, טיול בגן העיר, הליכה/ספורט, ארוחה - פיקניק. לימוד בחברותא עם האחים או 
עם החברים או בטלפון, ביקור בבית אבות,  עידוד ילדים בבתי חולים, כל מיני התנדבויות בבית ומחוץ וכד'.
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ממשיכים בשליחות מחוץ למסגרת- ב"ה
הערכות לחופשת הקיץ

הערכות לחופשת הקיץ – ניצול הזמן בחופשה

סיום: יוצאים לדרך  

כל תלמיד ייצור קופסא בצורת שעון חול )נספח 4(.

שלבי ההכנה:
א. לצבוע את פריסת שעון החול.

ב. לגזור את כל החלקים שבדף.

ג. להדביק את העיגול כתחתית לגליל נייר הטואלט.

ה. להדביר את שני חלקי שעון החול על גוף הגליל, אחד מול השני.

ו. להדביק את קצוות חלקי השעון ליצירת עטיפה מוגמרת לגליל.

על הקופסא מופיע המסר המלווה, "עשיתי משהו קטן - השפעתי בגדול! ובעיקר, ניצלתי היטב את הזמן היקר".
עם סיום היצירה, יקבל כל תלמיד שקית קטנה מלאה בחרוזים או שוקולד בצורת אבנים )לבחירת המורה(. במהלך 

החופשה, בכל פעם שיעשה התלמיד מצווה או פעולה טובה אחרת, יכניס חרוז או אבן שוקולד לשעון החול שלו.
אפשר להכריז על מבצע נושא פרסים לתלמידים ששעון החול שלהם יתמלא במספר הגדול ביותר של האבנים.

הצעה להמשך השיעור:
במהלך השנה, במסגרת שיעורים אלו, דובר רבות על התנהגות נכונה בתחומים שונים. 

לסיכום שנתי, יפזר המורה חפצים שונים על הרצפה - בזיקה למסרים שהועברו בשיעורים השונים. 
בסבב יבחר כל תלמיד חפץ/ נר ויאמר כיצד הוא יאיר באמצעותו את החופש? איזו החלטה טובה הוא מקבל על 

עצמו לתקופת החופשה? 

לדוגמא: מהי ה"אבן" שבה אבחר למלא בה את החופש בזיקה לשיעור בנושא חברותא - ללמוד עם חבר בחופש.

מהלך שיעור
חופשה גדולה, פעולה קטנה, השפעה ענקית!
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