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נרות להאיר
תכנית חברתית-חסידית לכיתות יסוד

רציונל
“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.

כיתה ה’מבוא
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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.  

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

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

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

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

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. 

כיתה ה’
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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 הכתה אך לעתים , 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 

מבוא

מבנה המדריך למורה

כיתה ה’
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הסבר הפריסה המעגלית: 
נבחר מעגל עם נושא 

גרעין בתוכו, להבהיר כי 
כל הנושאים קשורים אליו 

ומקבלים ממנו. 
הנושאים נכתבו במעגל 
כדי להראות שאין סדר 

היררכי אלא מבנה מעגלי 
שאין בו התחלה וסיום, וכל 

נושא יכול להיות קשור 
לכל נושא אחר ולשמש 

נקודת מוצא לנושאים 
האחרים.

נושאי המשנההנושאנושא מספר
החודשים 
המומלצים

התייחסות למעגל השנה 
ותאריכים חסדיים

מספר 
שיעורים

אני בחברה1
1. כוחות ויכולות
2. תיקון המידות

אלול – חשוון
7ו’ תשרי, ח”י אלול, כ’ חשוון

2
השליחות שלי 

בעולם
1. עבודת ה’

2. מחויבות ובחירה
כסלו – טבת

6י”ט כסלו, כ”ד טבת

האמצעים3
1. התקשרות לרבי

2. שמחה פורצת גדר 
7י’ שבטשבט – אדר  

3 ב’ ניסן, י”א ניסןאדר – ניסןגאולההמטרה4

5
יסוד הקיום של 
היחיד ושל העם

1. התורה
2. אחדות ואהבה

אייר – סיוון
 משניות מפרקי אבות הקשורות 

לנושאים.  ב' אייר
7

6
ממשיכים 

בשליחות מחוץ 
למסגרת

משמעות החופשה 
וניהולה באופן 
מתאים ובטוח

2ג’ תמוז, י”ב תמוזתמוז

סה”כ 32 
שיעורים

מבוא

סילבוס הנושאים

תרשים הנושאים 

כיתה ה’

67



נושא 1:  אני בחברה

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

 נושא זה נדון מתחילת השנה, כהכנה לעבודת התשובה בחגים, 
ויתפרס גם על פני חודש חשוון: “ויעקב הלך לדרכו” – לקיחת 

המאגרים לתחילת העבודה.

אני בחברה / כוחות ויכולות
המיקוד לכיתה ה’: בנים אתם לה’ אלוקיכם

1

 פריסה לכיתות א’-ו’
 טבלת נושאי השיעורים ומטרות

 מערכים
   שיעור 1: עם ישראל כבנים למקום

   שיעור 2: לעשות ולהאמין
   שיעור 3: מאמינים ומתמודדים

א. כוחות ויכולות - 3 שיעורים      
ב. תיקון המידות - 4 שיעורים

עם ישראל הם “בנים” להקב”ה. כמו אב, המלווה את בנו יחידו מתוך 
אהבה וחיבה, כך גם הקב”ה מלווה כל אדם ומשגיח על כל אחד בכל 
רגע, ונותן לו כח להתמודד ולהצליח. זוהי ה’השגחה פרטית’ המלווה 

כל יהודי. כל מאורע בעולם מתרחש מתוך כוונה ויש לו משמעות. גם 
כאשר בני אדם אינם מבינים ואינם רואים זאת. האמונה בכך שזורה 

בהיסטוריה של עם ישראל מדורי דורות. אך יחד עם זאת, נדרשת 
מהאדם לקחת אחריות, להשתדל ולפעול, כדי להכין את ה’כלי’ 

לברכתו של ה’. במסגרת השיעורים של נושא זה נבקש ליצור את 
האיזון המתאים, ולחשוף את התלמידים לחלק בו הם נדרשים לקחת 

אחריות ולפעול במקביל לאמונה בה’. 
נושא זה נלמד בתחילת השנה דווקא, כי חשיבות הפעולה והמאמץ 

של היהודי מקבלת משמעות מיוחדת בהקשר לימים הנוראים, בו 
נדרש היהודי לערוך חשבון נפש ולתקן את מעשיו, מתוך אמונה שה’ 

סולח לנו, ונותן לנו דרך תשובה.

כיתה ה’
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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

מי אני? היכרות עם 
הכוחות הייחודיים 

והכוח המאחד

מי אני באמת? 
שלי

האני הפנימי 
מי את? היכרות עם 
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     הנ

שני קולות בתוך ִלבי
בנים אתם לה’ 

אלוקיכם 
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לאני 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  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: אב 

שר 
ק

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.

פריסה לכיתות א’-ו’ 
אני בחברה / כוחות ויכולות - בנים אתם לה’ אלוקיכם
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טבלת נושאי השיעורים ומטרות 

מטרותהסוגה בחב"דהשיעור

שיעור 1:
עם ישראל כבנים 

למקום
חכמה – פותחים 

1. התלמידים יעמדו על הקשר המיוחד שבין בני ישראל לבין ה’. 
2. התלמידים יכירו את המושג ‘השגחה פרטית’ כלווי צמוד לו אנו 

    זוכים מהבורא.
3. התלמידים יפנימו את העובדה, שכל מה שקורה בעולם הוא 

   מחסדי ה’, שלעתים הם נסתרים.)הדגמה של יכולת התפיסה 
   המזערית שלנו ביחס לכלל האירועים בבריאה על ידי רצף תמונות(

4 התלמידים ימצאו את ההשגחה הפרטית בחייהם.

שיעור 2:
לעשות ולהאמין

בינה – מתבוננים

1. התלמידים יכירו בחשיבות האמונה בהשגחת ה’ על ברואיו על 
    ידי סיפורים חסידיים.

2. התלמידים יפנימו את הערך של קבלת המציאות מתוך אמונה 
    בהשגחה פרטית ובאהבת ה’ במישורים שונים: אישי, חברתי, 

    משפחתי, כלכלי וכדומה.  
3. התלמידים ילמדו מהמקורות על חובת ההשתדלות )לקיחת  
   אחריות(, ויבחינו באילו מצבים היא נדרשת, ומהן ההשלכות 

   של לקיחת אחריות או של הסרת אחריות.
4. התלמידים יעמדו על משמעותה של חובת לקיחת האחריות 

   בזיקה לחזרה בתשובה על העבר וכפתיחה לתחילתה של שנה חדשה.

שיעור 3:
מאמינים 

ומתמודדים
דעת – מת חברים ומיישמים 

1. התלמידים יבחינו באיזון שבין לקיחת אחריות– חובת 
   ההשתדלות לבין מקומה של האמונה וההכלה של המציאות,  

   מתוך דוגמאות במעגלים השונים )אישי, כיתתי, משפחתי, 
   מעגל העם(

2. התלמידים יבחרו בתגובה המתאימה לכל מאורע בהתאם לנלמד.

3. התלמידים יפנימו את המסר הנלמד באמצעות פעילות יצירתית.

אני בחברה - כוחות ויכולות  – בנים אתם לה’ אלוקיכם

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.

כיתה ה’
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נושא שיעור
עם ישראל כבנים למקום

עם ישראל הם ‘בנים’ להקב”ה. כמו אב, המלווה את בנו יחידו מתוך אהבה וחיבה, כך גם הקב”ה 
ונותן לו כח להתמודד ולהצליח. זוהי ה’השגחה פרטית’  מלווה ומשגיח על כל אחד בכל רגע 
המלווה כל יהודי. כל מאורע בעולם, ובמיוחד כל פרט בחייו של יהודי מתרחשים מתוך כוונה ויש 
להם משמעות. גם כאשר בני אדם אינם מבינים את משמעות המאורעות, וגם כאשר הדברים 
נראים לא נעימים – חיי היהודי נתונים להשגחה מתמדת של ה’. יש  להתבונן בעובדה זו ולמצוא 

את המשמעות ואת יד ה’ בכל מה שקורה בחיים. 

התלמידים יעמדו על הקשר המיוחד שבין בני ישראל לבין ה’.  .1
התלמידים יכירו את המושג ‘השגחה פרטית’ כלווי צמוד לו אנו זוכים מהבורא.  .2

התלמידים יפנימו את העובדה, שכל מה שקורה בעולם הוא מחסדי ה’, שלעתים הם נסתרים.     .3
   )הדגמה של יכולת התפיסה המזערית שלנו ביחס לכלל האירועים בבריאה על ידי רצף תמונות(

התלמידים ימצאו את ההשגחה הפרטית בחייהם.  .4

פתיחה:   יהודים כבנים לה’       10 דקות, מליאה

פעילות 1:   השגחה פרטית      15 דקות, זוגות, מליאה, יחידני

פעילות 2:   חסד נסתר      10 דקות, מליאה

משוב:   השגחה פרטית בחיי         10 דקות, מליאה

1. דמות בסיסית של אדם )נספח 1( 
2. עותק  של תיאור הרבי הריי”צ )נספח 2(

3. סיפור התולעת והעלה )נספח 4(
  ) 4. קטעי קומיקס )נספח 3 

 ) 5. סיפורי השגחה פרטית מההיסטוריה היהודית ,לגזור לשני חלקים כל סיפור. )נספח 6 
) 6. תמונת חדר הניתוח )נספח 7 

( + קופסת גפרורים )כדאי לומר לכל התלמידים להביא  7. יצירת העלה והתולעת )נספח 5 
   לכיתה(, דבק מספריים, צבעים.

אני בחברה  - כוחות ויכולות

1 שיעור מס' 1 חב"ד חכמה – פותחים  כוחות ויכולות - בנים אתם לה’ אלוקיכם 

כיתה ה’
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אני בחברה  - כוחות ויכולות

שיעור מס' 1 חב"ד חכמה – פותחים  כוחות ויכולות - בנים אתם לה’ אלוקיכם 

המורה יצייר על הלוח דמות בסיסית של אדם )אפשר להיעזר בנספח 1( ויקרא לתלמידים כדי להוסיף פרטים לציור על 
הלוח במטרה להפוך את הדמות ליהודי.

נראה שהתלמידים יוסיפו סימני זהות יהודיים כמו – כיפה, ציצית או לבוש צנוע.
שאלות לדיון: 

• האם הבגד קובע את היהדות? 
• אם כן, מה קורה כאשר מורידים את הבגד, או מה קורה כאשר גוי לובש בגדים אלו?

מכאן נגיע למאפיין הנכון המזוהה עם היהדות: הנשמה. מעלתו של יהודי היא בגלל הנשמה שבו, מבלי הבט על מאפיינים 
חיצוניים, ואפילו מבלי הבט על מעשיו ועל קיום המצוות שלו. כל יהודי הוא בן לה’.

המורה יסכם : כפי שראינו על הלוח, לא תמיד הנשמה, נקודת היהדות באה לידי ביטוי באופן חיצוני. נראה זאת גם בסיפור הבא.
ביומנו, כותב הרבי הריי”ץ על המאורעות , שחווה בתקופת השואה, ומתאר, כיצד בשעת סכנה התגלה הניצוץ האלוקי, 

שקיים בכל יהודי. המורה יקריא את הקטע הנ”ל )נספח 2(.
התלמידים יכולים לשתף את חבריהם במקרים דומים בהם רואים את התגלותה של הנקודה היהודית, הקיימת בכל אחד, 

ומתוקף קיומה, נקראים בני ישראל בנים למקום.

שלב א’: קטעי קומיקס
התלמידים יקראו קטעי קומיקס שונים על דו שיח בין הורים לילדים, המשקפים דאגה ומסירות. )אפשר להדפיס בגדול 

ולהראות להם או להקרין בפניהם במליאה, לחילופין, ניתן לתת לכל זוג ילדים קטע לקריאה אישית(, )נספח 3(.
שאלות לדיון: 

• איזו תכונה מאפיינת ראיתם אצל ההורים בקטעים?
• האם גם אתם חשים בתכונה זו אצל הוריכם?

סיכום: ההורים דואגים לטובת הילדים בכל מקום ובכל זמן, אך בפועל, הם אינם יכולים ללוות את הילד ולהשגיח עליו 
בכל רגע שלא ייפגע. לעומת זאת, הקב”ה מלווה כל יהודי ומשגיח עליו באופן פרטי ומיוחד בכל רגע. כל מאורע שקורה 

סביב יהודי אינו במקרה, אלא מכוון משמים )מקרה אותיות רק מה’( ויש לכך סיבה.
שלב ב’: סיפור התולעת והעלה 

המורה יקרא את הסיפור על התולעת והעלה )נספח 4( לאחר הסיפור הילדים יכינו יצירה אודות הסיפור. לחילופין ניתן 
להשמיע את השיר של אברהם פריד.

החומרים: קופסת גפרורים ריקה, ודף נספח לכל ילד.
5(. אפשר להוסיף איור לכל משבצת. הילד יגזור את  הנחיות: כל ילד יקבל דף עם הסיפור מחולק למשבצות )נספח 
הרצועות וידביק לפי ההנחיות, כך הסיפור יתקבל ברצועה אחת ארוכה, משני הצדדים. כל תלמיד יקפל בין המשבצות, 
וידביק את התחתית בקופסת גפרורים מרוקנת. ניתן לקשט בהתאם גם את הסוגר של קופסת הגפרורים. כמו כן ניתן לתת 

לתלמידים משבצות ריקות, בצד כל משבצת כיתוב והילדים יאיירו את הכיתוב.

פתיחה: יהודים כבנים לה’

פעילות 1: השגחה פרטית

מהלך שיעור
עם ישראל כבנים למקום
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אני בחברה  - כוחות ויכולות

שיעור מס' 1 חב"ד חכמה – פותחים  כוחות ויכולות - בנים אתם לה’ אלוקיכם 

לסיכום, “ראינו, כיצד הקב”ה דואג לכל ברואיו, אפילו לבעלי חיים, קל וחומר שהקב”ה דואג לכל יהודי ומשגיח עליו באופן 
פרטי. הבה ונשמע על כך”.

פעילות להעמקה:
המורה יבחר 6 תלמידים. כל תלמיד יקבל חלק מסיפור בהיסטוריה של עם ישראל )התחלה או סוף( )נספח 6(. תלמיד 
שיש לו התחלה של סיפור יקרא, והתלמיד שיש בידו את סוף הסיפור יצטרך לזהות זאת ולקרוא בקול את ההשגחה 

המופלאה שבסוף הסיפור.
מסקנה: כל הבריאה סובבת סביב היהודי, שהוא בן יקר לה’. כל מה שקורה ליהודי הוא בהשגחה פרטית מאת ה’. 

“הסברנו והמחשנו שה’ מלווה אותנו ודואג לנו כל הזמן. האם תמיד אנו מרגישים זאת?”
תשובה: “לא. לפעמים דרכי ה’ נסתרות ואינן ברורות לנו.” 

המורה יתאר לתלמידים את הסיטואציה הבאה, וישאל את דעתם:
־ההם השכיבו על המיטה וקשרו את ידיו כדי שלא יוכל לזוז. ארבעה אנשים עמדו סביבו והוא שכב, חסר אונים. אחד האנ

שים אחז בסכין וקרב אותו אל האדם הקשור למיטה”.
“מה דעתכם על האנשים המתוארים?”

כעת המורה יבקש להראות לתלמידים את האנשים המדוברים, ויראה לילדים את התמונה של חדר הניתוחים )נספח 7( 
וישאל שוב את הילדים מה דעתם על התנהגות האנשים.

מסקנה: “לעיתים אנו רואים רק חלק מהתמונה. איננו יודעים, מה המשמעות הנכונה, כיון שלא ראינו מה היה לפני כן, 
ואיננו יודעים מה יהיה בהמשך.” 

“העולם מתנהל אלפי שנים. אנו רואים רק חלק קטן ומזערי, ולכן לפעמים נראה לנו ,שקורים דברים לא נעימים. אך גם 
החלקים הללו הם בהשגחתו הפרטית של ה’, שהוא מנהל את העולם.”

פעילות 2:  חסד נסתר

כל תלמיד ישתף את התלמידים במאורע של השגחה פרטית, נס פלאי, התרחשות מיוחדת, שארעה לו או לבני משפחתו. 
את המאורע יש להציג בפני התלמידים באמצעות סיפור, איור או הצגה.

מומלץ, שהמורה יפתח בסיפור אישי משלו.

משוב: השגחה פרטית בחיי

מהלך שיעור
עם ישראל כבנים למקום
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1213



שיעור מס' 2 חב"ד חכמה – פותחים  כוחות ויכולות - בנים אתם לה’ אלוקיכם 

נושא שיעור
לעשות ולהאמין

בשיעור הקודם הייתה התמקדות בכח שיש לכל יהודי הנובע מהאמונה, כי כל צעדיו מושגחים 
בכל רגע. בשיעור זה נתבונן על התנהלות מאוזנת שבין אמונה לבין התביעה מהאדם לקחת 

אחריות ולהשתדל.
האמונה בהשגחה הפרטית והביטחון בחסד ה’ שזורים בהיסטוריה של עם ישראל מדורי דורות. 
יחד עם זאת, נדרשת מהאדם לקחת אחריות, להשתדל ולפעול, כדי להכין את ה’כלי’ לברכתו 
של ה’. לאחר שלמדנו על חשיבותו של עם ישראל כבנים לה’, ועל ההשגחה הפרטית המלווה 
אותם, נבקש ליצור את האיזון המתאים ולחשוף את התלמידים לחלק בו הם נדרשים לקחת 
אחריות ולפעול, במקביל לאמונה בה’. חשיבות הפעולה והמאמץ של היהודי מקבלת משמעות 
מיוחדת בהקשר לימים הנוראים, בו נדרש היהודי לערוך חשבון נפש ולתקן את מעשיו, מתוך 

אמונה שה’ סולח ונותן לנו דרך תשובה.

התלמידים יכירו בחשיבות האמונה בהשגחת ה’ על ברואיו על ידי סיפורים חסידיים.  .1
התלמידים יפנימו את הערך של קבלת המציאות מתוך אמונה בהשגחה פרטית ובאהבת ה’   .2

     במישורים שונים: אישי, חברתי, משפחתי, כלכלי וכדומה.  
התלמידים ילמדו מהמקורות על חובת ההשתדלות )לקיחת אחריות(, ויבחינו באילו מצבים   .3

     היא נדרשת, ומהן ההשלכות של לקיחת אחריות או של הסרת אחריות.
התלמידים יעמדו על משמעותה של חובת לקיחת האחריות בזיקה לחזרה בתשובה על   .4

    העבר וכפתיחה לתחילתה של שנה חדשה. 

פתיחה: כותרות של חדשות                                                     5  דקות, מליאה

פעילות 1:  סיפורים בנושא בטחון בה’ ואמונה בהשגחה פרטית    10 דקות, מליאה

פעילות 2: בין אמונה להשתדלות                                              10 דקות, מליאה

פעילות 3: התמודדות בעזרת האמונה בהשגחה פרטית               10 דקות, מליאה 

משוב: תשובה מתוך אחריות ואמונה                                         10 דקות, מליאה, יחידני

חדשות מהעיתון )נספח 1(   .1
סיפורים בנושא השגחה פרטית )נספח 2(  .2

דוגמא לכרטיס מלא  )נספח 7(  .3
סיפור על התמודדות בעזרת ההשגחה הפרטית )נספח 8(  .4

 ) איורים לסיפורים )נספח 3   .5
) היגדים )נספח 4   .7

) איורים בנושא אמונה והשתדלות )נספח 5   .7
) כרטיס של ‘לוקחים אחריות’  )נספח 6   .8

להכין תלמידה עבור הניסוי בחלק שלישי של השיעור  .9

כיתה ה’אני בחברה  - כוחות ויכולות
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שיעור מס' 2 חב"ד בינה – מתבוננים  כוחות ויכולות - בנים אתם לה’ אלוקיכם 

המורה יקריא בפני התלמידים כותרות ‘חדשות’ ספורות, המופיעות בעיתון )נספח 1(, ויבקש מהם להביע את הרגשות 
שהם חשים למשמע ה’חדשות’. המורה יבהיר שבשיעור זה נלמד על דרך התמודדות עם מצבים, שאינם נראים רצויים. 

שלב א’:  המורה יתלה על הלוח איורים שונים המתארים אמונה ובטחון בה’ פאסיביים בסיטואציות בהן נדרשת השתדלות 
מהאדם )נספח 5(. 

המורה ישאל את התלמידים, מה דעתם על האיורים, והאם אכן הילדים נוהגים נכון כאשר הם אינם פועלים, ומסתפקים 
האבסורד  את  יבינו  שהתלמידים  להניח  סביר  מאחריות(.  )התנערות  האירועים  לכל  המשותף  מה  פאסיבית.  באמונה 
באיורים. במהלך הדיון יבררו התלמידים באילו מקרים יש להסתפק בביטחון ובאמונה מתאימה, ובאיזה מצב יש לקחת 

אחריות ולעשות השתדלות בדרך הטבע וכמובן, להאמין שה’ יעזור.

כל זוג תלמידים יקבל איור )נספח 3(. המורה יספר סיפורים בנושא ‘השגחה פרטית’ והתלמידים ילוו את הסיפור בהצגת 
האיורים המתאימים שברשותם. אפשר לתלות על הלוח כל פעם את התמונה המתאימה. בסיכום כל סיפור, ייתלה על 

הלוח היגד/פתגם מתאים )מומלץ להשאיר את הפתגמים במקום בולט בכיתה לאחר השיעור(. )נספח 4(
אפשרות נוספת: לכיתות יצירתיות – אפשר להביא את הסיפור )נספח 2( לתלמידים ולבקש מהם להמחיש אותו באמצעות 

ציורים או באמצעות הצגה. המורה יעורר דיון בכיתה.
שלות לדיון: 

• מה אנו לומדים מהסיפורים? 
• מתי עלינו להתחזק באמונה בהשגחה פרטית, 

• כיצד זה יעזור לנו בחיינו?
כדאי לכוון את התלמידים למצבים בהם מתאים במיוחד להתעורר באמונה בה’:

• האם אתם מרגישים לפעמים פחד? )מצב בטחוני גרוע, סכנה מתקרבת(
• האם אתם חשים עצב ודאגה? )כשיש בעיה משפחתית או רפואית, דחייה חברתית או כשלון(

• האם לפעמים אתם מאוכזבים, כאשר דברים מתנהלים אחרת ממה שרציתם/שתכננתם?” )פספסנו את האוטובוס, לא 
קבלתי משהו שרציתי(

פתיחה: כותרות של חדשות 

פעילות 2: בין אמונה להשתדלות

פעילות 1: סיפורים בנושא בטחון בה’, ואמונה בהשגחה פרטית 

מהלך שיעור
לעשות ולהאמין

כיתה ה’
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שיעור מס' 2 חב"ד בינה – מתבוננים  כוחות ויכולות - בנים אתם לה’ אלוקיכם 

מהלך שיעור
לעשות ולהאמין

מסקנה: 
לנו שההשתדלות  שיסייע  בה’,  אמונה  על  המבוססת  השתדלות,  לעשות  יש  ופעולות,  מאמצים  לעשות  יכולים  כאשר 
ולפעול,  עלינו לעשות  כלומר,  יח(–  טו,  )דברים  בכל אשר תעשה”   אלוקיך  ה’  “וברכך  מצווה התורה:  גם  כך  תצליח, 
מתוך אמונה, שה’ יתן ברכה במה שעשינו. כאשר אין לנו אפשרות לעשות השתדלות, או כשכבר עשינו את ההשתדלות 

המתאימה, עלינו להאמין, שהכל לטובה לגמרי, ולשים ביטחוננו בה’. כלומר אסור להתנער מאחריות. 
שלב ב’: 

המורה יקרא פסוקים שונים, והתלמידים יסיקו מכל פסוק – איזה סוג השתדלות שעלינו לבצע נדרשת מאיתנו:
• “ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך” )שמות כ, ט( –השתדלות בנושא פרנסה.

• “ורפא ירפא” )שמות כא, יט(. “ניתנה רשות לרופא לרפא” )ברכות ס, א( –השתדלות בענייני רפואה.
• “יגעת ומצאת – תאמין” )מגילה ו, ב( – השתדלות ומאמץ כדי להצליח.

• “היות הגוף בריא ושלם מדרכי השם הוא.. לפיכך צריך להרחיק אדם עצמו מדברים המאבדים את הגוף ולהנהיג עצמו 
בדברים המבריאים והמחלימים” )רמב”ם יד החזקה – הלכות דעות פרק ד’( השתדלות בנושא שמירת הבריאות. 

נחזור לסיטואציות באירועים ונבחן מהי ההשתדלות הנדרשת בכל מצב:
 לפני מבחן יש לקחת אחריות ולהתכונן בשינון החומר.

• כשיש בעיה רפואית יש לגשת לרופא.
• בשעת אזעקה יש ללכת למקום מוגן/מקלט.

• אם רואים חפץ חשוד יש להתרחק ולקרוא למשטרה.
• כשעוברים את הכביש יש לנהוג בזהירות, לבדוק שאין מכוניות וכו’.

“לאחר שנעשתה ההשתדלות הדרושה, יש להיות רגועים מתוך אמונה ובטחון בה’ שיעזור”.

שלב א’: 
ניסוי: לפני השיעור המורה יקרא לתלמיד)רצוי תלמיד טוב( ויסכם איתו, שתוך כדי השיעור המורה יכעס עליו ויוציא אותו 

מהכיתה. המורה יבקש מהתלמיד להגיב במתינות ולצאת בנחת, ללא כעס.
בחלק זה המורה יישם את הניסוי ויפנה לתלמיד בטון מוכיח: “איך אתה מתנהג, בבקשה צא מהכיתה”. התלמיד יצא 
בנחת, והמורה ישאל: “איך אתם הייתם מגיבים במקומו?”. לאחר מכן, המורה יקרא לתלמיד שבחוץ וישאל אותו בפני 

התלמידים: “איך הצלחת להגיב בנחת?”, וכך יתברר שזהו ניסוי מתוכנן מראש. 
שלב ב’: 

והם תוצאה של  ניסיון משמים  יספר סיפור על חסיד, שהתמודד עם מידת הכעס מתוך הבנה, שהאירועים הם  מורה 
השגחה פרטית )נספח 8(. לאחר הסיפור המורה יסכם: אם נזכור שכל מה שקורה הוא מאת ה’, נוכל להגיב כראוי:       

א. מתוך אמונה. ב. לפעול באופן שקול ולא מתוך התפרצות.

פעילות 3: התמודדות בעזרת האמונה בהשגחה פרטית

כיתה ה’
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המורה יאמר: “עד כה דברנו על השתדלות שעלינו לעשות בתחומים שונים. כעת, בעמדנו בחודש אלול, הנושא המדובר 
הוא חזרה בתשובה, אנו נדרשים לתקן את ההתנהגות שלנו. כל אדם צריך לקחת אחריות על מעשיו, ולתקן את הדרוש.” 

דיון: אם נשאל ילד: “מדוע פגעת בחבר שלך?” מה הוא יענה?
בוודאי, הילדים יציעו תשובות, שמצדיקות את המעשה, ושזורקות את האחריות על הזולת: “הוא התחיל”; “היא אמרה 

לי...”;  “הוא מפריע לי”.
דוגמה נוספת, אם נשאל ילד: “מדוע דברת לאבא בחוצפה?”, הוא ימצא הסברים רבים: “אבא שלי מעצבן/לא מבין אותי”; 

“כל היום אומרים לי מה לעשות” וכו’.
אדמו”ר הרש”ב, בביאורו אודות חמשת אופני התשובה, מסביר כי עבודת התשובה באה מראיית השגחה פרטית )היום יום 

ז תשרי(: “בכל דרכיך דעהו” – האדם השם לבו ודעתו על כל הנעשה עמו ומסביב לו, רואה אלוקות במוחש”.
“עלינו לזכור, שכל מה שקורה סביבנו הוא מאת ה’, וה’ מזמן לנו את האירועים כדי לבחון איך נגיב. לכן, עלינו לקחת 

אחריות על מעשינו, ולא לתלות את האשמה בסביבה.”
דוגמה: אם ילד מפסיד את ההסעה לבית הספר, ומאחר לעיתים קרובות, הוא אינו יכול לומר ‘הכל מאת ה’’, אלא הוא 

צריך לקחת אחריות ולעשות השתדלות להגיע בזמן:
• ללכת לישון מוקדם יותר, כדי שיצליח לקום בזמן בבוקר.

• לכוון את השעון נכון.
• להכין מערכת וכל מה שצריך בערב קודם, כדי לחסוך זמן בבוקר.

• להתארגן בזריזות יותר בבוקר.
• ואם מישהו מרגיז אותו, הוא יכול להבין, שה’ מנסה אותו, ה’ רוצה לראות, כיצד יגיב. ומי שמרגיז אותו, הוא רק שליח 

משמים, ועליו לעמוד בניסיונות בגבורה.

המורה יחלק לכל תלמיד כרטיס ‘לוקחים אחריות’ )נספח 6(. המורה יסביר כיצד למלא אותו, חשוב לכוון את התלמידים 
דרך תיקון מפורטת ומעשית, שאפשר גם לבדוק ,אם עמדו בה, ולא לכתוב הגדרות כלליות כמו ‘מהיום לכבד הורים’. 

בנספח 7 יש דוגמא של כרטיס מלא.
לאחר מכן, כל תלמיד יחשוב, על איזו התנהגות הוא רוצה לקחת אחריות, וימלא את הכרטיס האישי שלו. לאחר מכן, כדאי 

לתת לתלמידים אפשרות לשתף בהחלטות שלהם.

משוב:  תשובה מתוך אחריות ואמונה 

מהלך שיעור
לעשות ולהאמין
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נושא שיעור
מאמינים ומתמודדים

בשני השיעורים הראשונים, דובר על חשיבות האמונה בהשגחה הפרטית יחד עם לקיחת אחריות 
וביצוע ההשתדלות הנדרשת כדי להכין ‘כלי’ לברכת ה’. ביחידה זו נבחן היבטים מעשיים של 

השילוב בין האמונה לבין ההשתדלות. 

התלמידים יבחינו באיזון שבין לקיחת אחריות– חובת ההשתדלות לבין מקומה של האמונה   .1
וההכלה של המציאות, מתוך דוגמאות במעגלים השונים )אישי, כיתתי, משפחתי, מעגל העם(

התלמידים יבחרו בתגובה המתאימה לכל מאורע, בהתאם לנלמד.  .2
התלמידים יפנימו את המסר הנלמד באמצעות פעילות יצירתית.  .3

פתיחה:   הקראה ודיון                                          10 דקות, מליאה

פעילות 1:   התמודדות מתוך אמונה ואחריות       15 דקות, מליאה

פעילות 2:   המכתב                             10 דקות, מליאה

משוב:   הפעלה יצירתית                                10 דקות, קבוצות

הקראה )נספח 1(  .1
רשימת מקרים )נספח 2(  .2

מכתבים )נספחים 3,4(  .3
(, שמיניות בריסטול/דפים צבעוניים, מכשירי כתיבה.  ציוד להכנת שלטים: כרזות )נספח 5   .4
שני כרטיסי ממו בצבעים שונים, לכל תלמיד, כאשר צבע אחד מסמל אמונה וצבע אחד מסמל 

השתדלות

כיתה ה’אני בחברה  - כוחות ויכולות
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אני בחברה  - כוחות ויכולות

המורה יקריא בפני התלמידים את הקראה א’ )נספח 1א(. לאחר מכן ישאל אותם – “האם המציאות המתוארת בהקראה 
היא בלתי נשלטת בידי האדם , או נתונה לבחירתו של האדם?” 

לאחר מכן, המורה יקריא את הקראה ב’ )נספח 1ב( וידון עם התלמידים בהבדלים. 
“בשתי ההקראות הנתונים הראשוניים שאירעו זהים, אך התגובה של האנשים שונה והיא משפיעה על המשך המהלך. 
ההקראה מדגישה את השילוב: התמודדות מתוך אמונה, כי הכל מאת ה’, והנהגה מתוך אחריות ובגרות, המביאה להמשך 

חיובי.”

כל תלמיד יקבל שני כרטיסים. כרטיס אחד – אמונה, וכרטיס שני – אחריות 
המורה יתאר מצבים שונים וכל תלמיד יניף את הכרטיס המתאים לדעתו. המורה יבחר  תלמידים, שינמקו את דעתם 
ויסבירו, כיצד יבטאו במקרה כזה את האמונה / את ההשתדלות. כדאי לבחור לכל מקרה לפחות תלמיד אחד, שידגים, 
כיצד לקחת אחריות במקרה כזה, ותלמיד אחד שידגים, כיצד להתמודד מול המקרה מתוך אמונה. באופן זה התלמידים 

יתרשמו משילוב ומאיזון בין שתי דרכי ההתמודדות.
רשימת מקרים )נספח 2(.

פתיחה: הקראה ודיון

פעילות 1: השגחה פרטית

מהלך שיעור
עם ישראל כבנים למקום

המורה יקריא מכתב של ילד נבוך )נספח 3( ויבקש מהתלמידים לכתוב לו מכתב תשובה או לענות לילד בעל פה, כיצד 
להתמודד עם הקשיים שהעלה במכתבו.

לאחר מכן המורה יקרא מכתב של הרבי בנושא )נספח 4(.

פעילות 2:  מכתב

התלמידים יעצבו שלטים בנושא אמונה והשתדלות, ויתלו אותם בכיתה. ניתן להיעזר בכרזות, נספח 5.

משוב: השגחה פרטית בחיי

כיתה ה’
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 אני בחברה - תיקון המידות

נקודת הפתיחה לנושא תיקון המידות היא ההבנה, כי כל אחד מקבל 
אדם  ואין  ייעודו,  מילוי  לצורך  עולם  מבורא  בשבילו  ביותר  הטוב  את 
והכרת הנזק שבו  זיהוי רגש הקנאה  מקבל, את מה שמיועד לחברו. 
מבחינות שונות, הם אבני היסוד כדי להגיע למצב הרצוי של “מח שליט 
ודוחה את ההרגשה  על הלב”. מצב, שבו האדם בוחר כיצד להרגיש 

השלילית.
אמרו  שעליה  סופרים”,  כ”קנאת  המוגדר  חיוב  צד  גם  יש  בקנאה 
הקנאה  מושא  כאשר  כלומר,  חכמה”.  תרבה  סופרים  “קנאת  חז”ל: 
הוא קניינים רוחניים היא חיובית, כיוון שהיא גורמת למקנא מוטיבציה 
להתפתח מבחינה רוחנית, ומהווה לו כלי לשפר את אישיותו, לעומתה 
מתמדת  ולרדיפה  לרצון  האדם  את  מובילה  שבחומר  בערכים  קנאה 

אחר החומר ולפגיעה בזולת.
בסיום הנושא התלמידים יצטיידו בארגז כלים, אשר ילווה אותם בחיי 
לפעמים  העוטה  הפסולה,  הקנאה  את  לזהות  להם  ויסייע  יום,  היום 

מסכות שונות, ולגרש אותה מן הלב.

אני בחברה /  תיקון המידות  
המיקוד לכיתה ה’: קנאה

 פריסה לכיתות א’-ו’ 
 טבלת נושאי השיעורים ומטרות

 מערכים
   שיעור 4: זהירות, קנאה בדרך!

   שיעור 5: מתי כדאי לקנא? 
   שיעור 6: למה לא לקנא?

   שיעור 7: מה עושים עם הקנאה?

א. כוחות ויכולות - 3 שיעורים      
ב. תיקון המידות - 4 שיעורים
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פריסה לכיתות א’-ו’ 
 אני בחברה / תיקון המידות  – קנאה
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טבלת נושאי השיעורים ומטרות 

השיעור
הסוגה 
בחב"ד

מטרות

שיעור 4: 
זהירות, קנאה 

בדרך!

חכמה – 
פותחים 

1. התלמידים ייחשפו לביטויים של הקנאה בתחומים שונים.
2. התלמידים יגדירו מהי קנאה. 

3. התלמידים יעמודו על תוצאותיה ההרסניות של הקנאה בזיקה לאמרה “הקנאה, התאווה 
    והכבוד מוציאים את האדם מן העולם”.

   

שיעור 5:
מתי כדאי 

לקנא?

בינה – 
מתבוננים

1. התלמידים יפנימו, שבכל תכונה יש צד שלילי וצד חיובי.
2. התלמידים  יזהו את הצד החיובי שבקנאה.

3. התלמידים יתנסהו במפגש עם רגש קנאה  ועם תכונות טובות, שישמח לרכוש.
4. התלמידים  יישמו את היכולת לקנא בדברים טובים בסביבתו הקרובה.

שיעור 6:
למה לא 

לקנא?

בינה – 
מתבוננים

1. התלמידים יעמדו על השלכותיה ההרסניות של הקנאה )חזרה על הנלמד בעבר והתבוננות 
    ברעיון, שהקנאה מפריעה לאדם להתקדם ולצמוח(.  

2. א. התלמידים יסיקו, שהקנאה משקפת מציאות כוזבת - גם אם חיי הזולת נראים טובים יותר, 
   הם לא בהכרח טובים יותר במציאות, וגם לא בהכרח מתאימים לנו עצמנו.

   ב. התלמידים יבחנו רעיון זה באמצעות דוגמאות מהחיים. 
3. התלמידים יסיקו, כי הקנאה ניזונה מן החשיבה, שהזולת הצליח לקבל דבר, שאנו עצמנו יכולנו 

   לקבל )כלומר, הזולת קיבל משהו ›על חשבוננו‹(.
4. התלמידים יעמדו על הרעיון האמוני כי לכל אדם יש תפקיד ייחודי בעולם, והוא מקבל את 

   הנחוץ לו למילוי תפקידו,לכן אין מקום להשוואה ולקנאה.  
5. א. התלמידים יעמדו על הרעיון, שאין אדם לוקח את מה שמוכן לחברו, ועל כן אפשר להביט 

   על חלקו של החבר בעין טובה. 
   ב. התלמידים ידונו ברווח הנובע מתפיסה זו )עין טובה(. 

6. התלמידים יציפו את ה«כלים« ואת ה«מתנות« שקיבלו כדי למלא את שליחותם – וישתדלו 
   לשמוח בחלקם.  

שיעור 7:
מה עושים עם 

הקנאה? 

דעת-
מתחברים 
ומיישמים

1. התלמידים ילמדו לזהות את הקנאה, גם כשהיא מסתתרת מאחורי רגשות אחרים. 
2. התלמידים יתרגלו דרכי התמודדות עם קנאה שלילית:

   א. מודעות לעובדה שאיננו רואים את התמונה השלמה, כי אם חלקים.
   ב. חיזוק האמונה בהשגחה הפרטית.

   ג. התמקדות בצמיחה האישית ולא בהפרעה להישגי הזולת.
   ד. התנסות במיומנות ה’פרגון’ – עין טובה. 

   ה. התבוננות בטוב שקיבלנו – שמחה בחלקנו.
3. התלמידים יתנסו בניצול ‘קנאת הסופרים’ לצמיחה – הפניית הקנאה לאפיק חיובי, למידה מן 

   הזולת מתוך שאיפה לעלות ברוחניות.  

אני בחברה - תיקון המידות  – קנאה
תאריכים חסידיים משתלבים:  כ’ חשוון
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נושא שיעור
זהירות, קנאה בדרך!

בשיעורים הקודמים עמדנו על נושא מעלתו של כל יהודי ועל ההבנה, שכל יהודי כבנו יחידו 
רגש  עם  להתמודדות  בסיס  מהוות  אלה  תובנות  מיוחדת.  פרטית  בהשגחה  מושגח  ה’,  של 
הקנאה, הנובע מהרצון לקבל יותר מהשני. ההבנה כי כל אחד מקבל את  הטוב ביותר בשבילו 

מבורא עולם לצורך מילוי ייעודו  תהווה כלי אמוני להתמודדות עם רגש הקנאה. 
הקנאה היא מידה שלילית, הטומנת בחובה נזק ליחיד ולסביבה. 

זיהוי הרגש והכרת הנזק שבו מבחינות שונות, הם אבן היסוד כדי להגיע למצב הרצוי של “מח 
שליט על הלב”. מצב, שבו האדם בוחר כיצד להרגיש ודוחה את ההרגשה השלילית.

בשיעור זה נתמקד בזיהוי הקנאה, בהגדרתה, בהשלכותיה ובמסקנה המתבקשת-ההיפרדות 
ממנה.

התלמידים ייחשפו לביטויים של הקנאה בתחומים שונים.  .1
התלמידים יגדירו מהי קנאה.   .2

התלמידים יעמודו על תוצאותיה ההרסניות של הקנאה בזיקה לאמרה “הקנאה, התאווה  .3
והכבוד מוציאים את האדם מן העולם”.

       

פתיחה:            מהי קנאה? -  התנסות                10 דקות, מליאה

פעילות מרכזית:    הנזק בקנאה מזוויות שונות          25 דקות, קבוצות, מליאה

סיום:            נפרדים מהקנאה                        10 דקות, יחידני, מליאה

 

1. משפטים להצגה לפני הכתה )נספח 2(
) 2. תמונה של טוביה החוקר  )נספח 1 

) 3. פלקט “החקירה של טוביה החוקר” )נספח 3 
) 4. מכתב לקנאה )נספח מספר 4 

) 5. דפי ההפעלה )נספח 5 
6. לפעילות 1 - מוצץ, סינר של תינוק, כובע, תיק של גן וכדומה.

אני בחברה  - תיקון המידות

שיעור מס' 4 חב"ד חכמה – פותחים  תיקון המידות - הקנאה
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אני בחברה  - תיקון המידות

המורה יבחר תלמידים, שיקראו משפטים, )נספח 2( וימחישו אותם בטון ובתנועות מתאימים, כדאי להביא לכל אחד אביזר 
מתאים. כובע הפוך לאח, מוצץ לתינוק, ילקוט לתלמיד וכדו’

התלמידים ישערו, איזו דמות מיצגים.
לדוגמא: “זה לא פייר! תמיד רבקי הולכת אתכם ואנחנו נשארים עם בייביסיטר בבית” )אח קטן(

“המורה, למה רק כיתה ז’ יוצאת לטיול? גם אנחנו רוצים”  )תלמידים(
“למה רק יוסי הלך בחופשה לבריכה?” )אח גדול(

המורה יכתוב על הלוח את שמות הדמויות וישאל: מה המשותף לכל הדמויות?
התשובה הצפויה: הם ילדים עצובים. המורה יברר מהי הסיבה לעצב, ויתברר 

שהוא נובע מכך שהילדים רוצים את מה שיש לשני. התלמידים יתנו שם לתופעה: קנאה.
בהמשך יערוך המורה סיעור מוחין בקשר למושג “קנאה”: מהי קנאה? באלו מצבים נתקלתם בה? מה היא מזכירה לכם? 

לסיום יגיעו התלמידים להגדרה של המושג קנאה: הקנאה היא רגש שבה אנו רוצים משהו , שלא שייך לנו.

המורה יחלק את הכיתה לארבע קבוצות.
שלב א’: הקנאה- עבודה בקבוצות

המורה יאמר: “קנאה היא רגש הנמצא בלב שלנו. נכיר חוקר ששמו טוביה.” המורה ידביק את תמונתו של טוביה החוקר 
)נספח 1(, וישאל: “מה התפקיד של חוקר?” תשובות אפשריות: “לחקור מקרים, לגלות סיבות למקרים שקרו...”

המורה יאמר: “הוא לא חוקר מקרים, אלא רגשות ועוזר לנו להחליט, אם לשים אותם בלב או לא. טוביה רוצה לצרף 
כל אחת מהמחלקות  לארבע מחלקות.  וכדי להשתתף במחלקת החקירות, תתחלקו  אתכם למחלקת החקירות שלו. 

תקבל דף חקירה” )נספח 5(.
שלב ב’: הקנאה – סיכום החקירה

לאחר שכל הקבוצות ימלאו את דף החקירה שלהן, המורה ימלא יחד עם קבוצות החקירה דף חקירה מסכם של טוביה 
על הלוח )נספח 3(. כאופציה ניתן לתת לחלק מהתלמידים גזירים של מסקנות, כדי שהם ישלבו אותן בדף החקירה. 

בסיכום החקירה חשוב להעלות את התובנות שעלו, ותוך כדי שילובן לבקש מהתלמידים הדגמות מתחומים שונים בחייהם 
הקשורות בקנאה ובתוצאותיה. המורה יכול להזכיר את הדוגמאות, שהובאו בתחילת  השיעור )נספח 2(. 

פתיחה: מהי קנאה?

פעילות מרכזית: הנזק בקנאה מזויות שונות

מהלך שיעור
זהירות, קנאה בדרך!

שיעור מס' 4 חב”ד חכמה – פותחים  תיקון המידות - הקנאה
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אני בחברה  - תיקון המידות

 
סיכום התובנות:

• רגש הקנאה - מה הוא גורם, למי שחש אותו )כדאי להתייחס לרגשות המציפים ולחסימה, מי שמקנא לא מתקדם אלא רק חושב 
על השני( 

• תוצאות הקנאה - למה רגש זה מביא? יש להתייחס לרגשות ומעשים בעקבות הקנאה.
כל קבוצה תורמת את חלקה במילוי מסמך החקירה של טוביה על סמך הנלמד. 

המורה יסכם: “אחרי כל המידע הזה, שעזרתם למלא- מה דעתכם? האם קנאה היא רגש, שכדאי לאמץ אותו או לא?”

מהלך שיעור
זהירות, קנאה בדרך!

כל תלמיד יכתוב מכתב לקנאה, )נספח 4( במכתב הוא יודיע לה, שהוא ראה שהיא מביאה ל... לכן....
המורה יבקש מתלמיד אחד או משניים לשתף.

המורה יסכם, “מדוע כתבנו במכתב, שבצורה הנוכחית לא נשתמש בקנאה? האם יש לה צורה אחרת?” )המורה ישאיר 
את השאלה כרטורית וכחומר למחשבה לקראת השיעור הבא(.

סיום: נפרדים מהקנאה

שיעור מס' 4 חב”ד חכמה – פותחים  תיקון המידות - הקנאה

כיתה ה’
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נושא שיעור
מתי כדאי לקנא?

בשיעור הקודם הוגדרה מידת הקנאה השלילית, אולם לכל מידה קיים גם צד חיובי.
הקנאה החיובית מוגדרת כ”קנאת סופרים”, שעליה אמרו חז”ל: “קנאת סופרים תרבה חכמה” 

־ללומר, כאשר מושא הקנאה הוא קניינים רוחניים היא חיובית, כיוון שהיא גורמת למקנא מו
טיבציה להתפתח מבחינה רוחנית ומהווה לו כלי לשפר את אישיותו, לעומתה קנאה בערכים 

שבחומר מובילה את האדם לרצון ולרדיפה מתמדת אחר החומר ולפגיעה בזולת.
 הרבי מבטא זאת בפתגם מהיום יום: “בעניינים גשמיים צריך להסתכל, במי שהוא למטה ממנו 
ולהודות לה’ יתברך, שהיטיב חסדו עימו, ובעניינים רוחניים צריך להסתכל במי שהוא למעלה 

ממנו ולהתחנן לה’ שייתן לו דעה טובה להתלמד ממנו וכח ועוז, שיוכל לעלות בעילוי...”,

התלמידים יפנימו, שבכל תכונה יש צד שלילי וצד חיובי.  .1
התלמידים  יזהו את הצד החיובי שבקנאה.  .2

התלמידים יתנסו במפגש עם רגש קנאה  ועם תכונות טובות, שישמח לרכוש.  .3
התלמידים  יישמו את היכולת לקנא בדברים טובים בסביבתו הקרובה.  .4

פתיחה:      הקנאה ככלי ביד היהודי                          5 דקות, מליאה

פעילות 1:      מראיינים את הקנאה                         10 דקות, מליאה

פעילות 2:      מה לרכוש?                                         10 דקות, מליאה

פעילות 3:      קנאה חיובית וקנאה שלילית                  10 דקות, זודות, מליאה

משוב:      מה אני קונה ומה יש לקנות ממני             10 דקות, יחידני, מליאה

תמליל הראיון )נספח 1(   2. סיפור הקנאה  )נספח 3(  .1
(  + )אטבי כביסה, חבל או סרט מתנה . לבחירה: ניתן לפזרם על  פתקי תכונות )נספח 2   .3

    שולחן המורה /על הרצפה(
  ) היום יום )נספח 4   .4

 ) רשימת הקניות מהזולת ומה שיש בעצמי )נספח 5   .5
) 6. פלקט הסיכום של טוביה החוקר )נספח 6 

שלושה תיקים, להכין שלט “חפץ חשוד”  .7
אביזרים לראיון לבחירה: כובע, צעיף ומיקרופון למראיין. עניבה וכובע לקנאה  .8

קרפים ב2 צבעים רצוי ירוק ואדום לפי מספר הזוגות בכיתה  .9

אני בחברה  - תיקון המידות

שיעור מס' 5 חב”ד בינה – מתבוננים  תיקון המידות - הקנאה

כיתה ה’

26



אני בחברה  - תיקון המידות

המורה יניח על השולחן שלושה תיקים ושלט: חפץ חשוד!  )נספח 1( ”האם ראיתם פעם חפץ חשוד? מה זה?” המורה יעורר 
דיון בכיתה. 

נקודות לדיון: 
• האם כל תיק הוא מסוכן?

• האם תיקים זה טוב או רע?
התלמידים יסבירו כי החפץ יהיה מסוכן רק אם תוכנו הוא מסוכן.

לאחר מכן המורה יאמר: בסיום השיעור הקודם כתבנו מכתבים לקנאה וסיימנו בשאלה: האם יש קנאה חיובית? בשיעור 
זה נברר מהי התשובה. 

המורה יזמין 2 תלמידים הוא ייתן צעיף ומיקרופון למראיין וכובע למרואיין. 
הראיון כתוב על דף והם יקריאו אותו בהטעמה. )נספח 1(. במהלך הראיון יתקוף המראיין את הקנאה, אך היא אך היא 

תתגונן ותשאל אם לקנא בתכונה חיובית זה שלילי. 
המורה יבהיר: “הפעילות הבאה תסייע לנו להשיב על השאלה.”

פתיחה: הקנאה ככלי ביד היהודי

פעילות 1: מראיינים את הקנאה

מהלך שיעור
מתי כדאי לקנא?

שיעור מס' 5 חב”ד בינה – מתבוננים  תיקון המידות - הקנאה

המורה יתלה על חבל פתקיות עם תכונות טובות של דברים חומריים או יפזר על השולחן/ על הרצפה )אם הכתה יושבת 
במעגל( )נספח 2(. זוג תלמידים יאסוף תכונות. התלמידים יתחרו ביניהם מי יוריד מהחבל כמה שיותר תכונות או חפצים 
גשמיים ב 10 שניות. כל תלמיד ישתף את הכיתה בבחירותיו ואז ייווצר דיון, שבאמצעותו המורה ישלים את דף החקירות 

של טוביה החוקר. )נספח 6( לבחירה, לתלות כפלקט או לכתוב על הלוח. 
נקודות לדיון:

• קנאה זה טוב או רע, מה יש בקנאה חיובית? 
• במה מתאפיינת קנאה שלילית?

• אילו דברים משיגים בקנאה חומרית? קנאה רוחנית?
• אילו רגשות עולים בעקבות קנאה חומרית / רוחנית?

• מהן התוצאות של כל קנאה? 

פעילות 2 מה לרכוש? 

כיתה ה’
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המורה יפתח ויאמר: “נבדיל יחד בעזרת הסימנים הללו בין סוגים שונים של קנאה.”
הוא יחלק קרפים בשני צבעים ויבקש מהתלמידים להניף צבע, שנקבע מראש עבור קנאה שלילית )רצוי צבע אזהרה כמו 

אדום(, לעומת צבע אחר אותו יניף, כשיעסקו בקנאה חיובית )רצוי ירוק(. 
המורה יתחיל לקרוא את הסיפור בחרוזים. )נספח 3( בקריאה איטית, כדי שהתלמידים יספיקו לזהות, באיזו קנאה מדובר, 

ולהרים את הצבע המתאים.
בהמשך המורה יתלה על הלוח את הפתגם מ”היום יום” בצורה לא מסודרת וביחד יסדרו אותו על הלוח )נספח 4(.

לסיום המורה ישאל: המורה ישאל “האם גם אנחנו מקנאים לפעמים קנאה חיובית? האם מקנאים בנו קנאה חיובית?”

פעילות 3: קנאה חיובית וקנאה שלילית

המורה יאמר: נעביר את הנלמד לחיי היום יום שלנו.
כל תלמיד ימלא רשימת קניות, שהוא רוצה לקנות מהסביבה )נספח 5( ורשימת תכונות שירצו לקנות ממנו.

לדוגמא:
לקנות: שמחת חיים.

ממי: מאחותי הקטנה.
למה? כי זה חשוב לשמוח.

מה אני מוכן לעשות בשביל זה? לחייך לכל מי שאני פוגש.
ומנגד-

רשימת תכונות שירצו לקנות ממני.
לסיום התלמידים ישתפו את המליאה ברשימות שהכינו.

משוב – מה אני קונה ומה יש לקנות ממני 

שיעור מס' 5 חב”ד בינה – מתבוננים  תיקון המידות - הקנאה

אני בחברה  - תיקון המידות

מהלך שיעור
מתי כדאי לקנא?

נקודות שצפויות לעלות בדיון:
• חומרי מול רוחני

• התוצאות של הקנאה החיובית - רכישת תכונה טובה מול הרס ורגשות שלילים.
• המחשבה העולה בקנאה שלילית: “אני לא שווה כי יש לו...” לעומת המחשבה העולה בקנאה חיובית: “אני שווה, גם אני 

יכול להיות... כמוהו.” 
• תחושת סיפוק ושמחה.

הערה: דוגמא מצוינת לקנאה חיובית, שניתן לשלב בשיעור בשלב הדיון, 
בקשר לפסח שני, הסיפור של טמאי המת בדור המדבר, שדרשו ממשה: “למה נגרע?!” אף הם רצו לקחת חלק בהקרבת 

קרבן הפסח. בזכות תביעתם זכינו ב”פסח שני”, הנותן הזדמנות להקריב קרבן פסח למי שנטמא. 
המורה יסביר כי האנשים שדרשו “למה נגרע?” למעשה, קנאו קנאה חיובית במי שזכו להקריב קרבן פסח. 
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שיעור מס' 6 חב”ד בינה – מתבוננים  תיקון המידות -  הקנאה

אני בחברה  - תיקון המידות

מהלך שיעור
למה לא לקנא?

כפי שכבר ראינו בשיעורים הקודמים, קנאה בענייני חומר )להבדיל מ”קנאת סופרים”( היא הרסנית 
ביותר. הקנאה אינה מאפשרת לאדם לשמוח בחלקו, להתקדם ולצמוח, וסופה לדרדר אותו אל 
הדיוטה התחתונה. שיעור זה יתמקד בבסיסו על הדרך האמונית להתמודדות עם קנאה - ההבנה 
שהאדם מקבל מהבורא את כל הדרוש לו למילוי שליחותו הייחודית בעולם, ואין חברו גורע מחלקו 
מאומה. אם נזכור זאת, נוכל להיות שמחים בחלקנו, ולהביט על חלקו של הזולת מתוך עין טובה.

 

1. התלמידים יעמדו על השלכותיה ההרסניות של הקנאה. )חזרה על הנלמד (
2. התלמידים יסיקו באמצעות דוגמאות מחייהם שהקנאה משקפת מציאות כוזבת - גם אם חיי הזולת 

    נראים טובים יותר, הם לא בהכרח טובים יותר במציאות, וגם לא בהכרח מתאימים לנו עצמנו.
3. התלמידים יסיקו, כי הקנאה ניזונה מן החשיבה, שהזולת הצליח לקבל דבר, שאנו עצמנו יכולנו לקבל.

4. התלמידים יעמדו על הרעיון האמוני כי לכל אדם יש תפקיד ייחודי בעולם, והוא מקבל את הנחוץ לו 
   למילוי תפקידו,לכן אין מקום להשוואה ולקנאה.  

5. התלמידים יבחנו את הרעיון של הסתכלות חיובית על הצלחות הזולת.
6. התלמידים יציפו את ה”כלים” ואת ה”מתנות” שקיבלו כדי למלא את שליחותם – וישתדלו לשמוח בחלקם.  

פתיחה:      השלכותיה השליליות של הקנאה                         10 דקות, מליאה

פעילות 1:  כל אחד והמזוודה שלו                                         10 דקות, קבוצות, מליאה

פעילות 2:  לכל אחד תפקיד ייחודי                                       5 דקות, מליאה

פעילות 3:  עין טובה                                                            10 דקות, מליאה

משוב:       הטוב שבי, חותם ייחודי – פעילות חווייתית             10 דקות, מליאה

 

1. סיפור על היהודי וקיסר אוסטריה )נספח 2(       2. טבלת מעלות וחסרונות )נספח 4( 
             ) (                              4. פתקים לניילוניות )נספח 5  3. כרטיסי חזרה )נספח 1 

  ) 5. קומיקס )נספח 6 
) חידה ופתרונה )נספחים  7,8   .6

) המזוודות והפתקים - מזוודה ושני פתקים לכל קבוצה )נספח 3   .7
) כרזה “איזהו עשיר? השמח בחלקו!” )נספח 9   .8

מעטפות וסיכות משרדיות לפעילות 1 – מעטפה וסיכה לכל קבוצה  .9
10. שלושה סלים/קופסות או ניילוניות ממוספרות לפעילות 2 

11. צבעי גואש/ אצבעות וצלחות חד פעמיות )לפעילות 4(
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אני בחברה  - תיקון המידות

שלב א’:  
המורה יתלה כרטיסים )נספח 1( ויבקש מן התלמידים להתאים בין הקנאה ובין השלכותיה )כבר הזכרנו חלק מן המקרים 
הללו, בשיעור הראשון שעסק בנושא הקנאה. בכל אחד מהמקרים היה סיפור של קינאה שהביא להשלכות שליליות(. 
לחילופין, ניתן לוותר על הכרטיסים - המורה יכתוב את כותרות המקרים על הלוח, ויבקש מן התלמידים לומר מה היו 

ההשלכות. 
- הלבנה והחמה – המקנא התמעט

- קין והבל – המקנא רצח
- אחי יוסף – המקנאים כמעט רצחו

- קורח ועדתו – המקנאים אבדו מן העולם
סיכום ביניים: קנאה בחומריות מביאה אך  להשלכות שליליות. 

שלב ב’: 
המורה יספר את הסיפור, שסיפר רבי מאיר מפרימישלאן על הקנאה ועל השלכותיה )נספח 2(  

מסקנה:
היהודי יכול היה לקבל אחוזה ענקית, ולהפוך לעשיר גדול )עשיר פי כמה מן היהודי שדר בכפר הסמוך, מושא קנאתו(, אך 

הקנאה לא אפשרה לו להתקדם ולצמוח. 
סיכום ביניים: 

“הקנאה אינה מאפשרת לנו לשמוח בחיינו אנו, לצמוח ולהתפתח. במקום להתמקד בעצמנו, בטוב שבנו ובהזדמנויות 
ההתקדמות והצמיחה שמזמן לנו הבורא, אנו מביטים כל הזמן בזולת, וטובעים ברגשות שליליים. רגשות אלו מושכים 
ביותר, אל הדיוטה  גדולים  ועלולים לדרדר אותנו לחטאים  )כמו בסיפור הלבנה(  לנו עצמנו  אותנו מטה מטה, מזיקים 

התחתונה )כמו קין, למשל(.” 
“אם כן, אנחנו מוכרחים ללמוד לנצח את רגש הקנאה!” 

“איך עושים זאת? על ידי התבוננות.”

שלב א’: 
הילדים יתחלקו לקבוצות, ארבעה ילדים בכל קבוצה. 

כל קבוצה תקבל מהמורה מזוודה עם שם-דמות ומאפיין שונה, שני פתקים של מעלות וחסרונות, )נספח 3(, מעטפה 
וסיכה משרדית. כל קבוצה תהדק את המזוודה למעטפה, וכך תהפוך את המעטפה למזוודה של אותה הדמות. המורה 
יזמין כל קבוצה להיכנס לנעלי הדמות שקיבלה, ולחשוב מדוע נחמד להיות דמות זו מצד אחד, ומדוע קשה להיות דמות 

זו מצד אחר. לאחר שמולאו כרטיסי המעלות והחסרונות, הם יוכנסו לתוך המזוודה של הדמות )המעטפה(.  

פתיחה: השלכותיה השליליות של הקנאה

פעילות 1: כל אחד והמזוודה שלו

מהלך שיעור
למה לא לקנא?

שיעור מס' 6 חב”ד בינה – מתבוננים  תיקון המידות - הקנאה
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אני בחברה  - תיקון המידות

שלב ב’:  
כל קבוצה תציג את הדמות שלה ואת תוכן מזוודתה )מעלות וחסרונות(. התלמידים האחרים יוכלו להציע נקודות מבט משלהם.
הערה: מצורפת טבלה )נספח 4(, שתסייע למורה למקד את התלמידים בנקודות העיקריות )עם זאת, כיוון שהתלמידים 
והדבר  בטבלה,  מאוד, מאלו שמתוארות  שונות  דמויות  בדמיונם  שיצטיירו  ייתכן  הדמויות,  על  מידע  מאוד  קיבלו מעט 

לגיטימי(.  
סיכום ביניים: 

יותר. אבל  והיינו גדלים בתנאים שונים, החיים שלנו היו טובים  נולדנו במשפחה אחרת,  “לפעמים אנו חושבים, שאילו 
כשמביטים מקרוב על המזוודה של השני, מבינים שבעצם היא לא כל כך נחמדה, כפי שנדמה מרחוק, ואולי בכלל לא 

נהנה להתחלף במזוודות...”  
“אנו עלולים לקנא לא רק בתנאי חיים של אחרים )כגון עושר, כבוד, זכויות יתר ונסיעות לחו”ל(. יש פרטים נוספים בתוך 

המזוודות, שעלולים לעורר קנאה...מה למשל? גם במקרים כאלו נזכור, שאיננו רואים את התמונה השלמה.” 

מהלך שיעור
למה לא לקנא?

שיעור מס' 6 חב”ד בינה – מתבוננים  תיקון המידות - הקנאה

המורה יניח לפני הכיתה שלושה סלים / קופסאות  או ניילוניות – סל 1, סל 2 וסל 3. )נספח 3(
בכל סל יש שישה כרטיסים. בסל 1 – שמות , בסל 2 – כישרונות, בסל 3 – תפקידים:

תלמיד יוציא פתק מן הסל הראשון, ותלמיד אחר יוציא פתק מן הסל השני. שני הפתקים ייתלו על הלוח, זה לצד זה. 
למשל: רותי – כישרון ציור.  

המורה יספר: “הכיתה רוצה להכין הופעה לכבוד ערב הורים. מה דעתכם, כיצד יחולקו התפקידים?”
- מי תכתוב את המחזה? 

- מי תהיה אחראית לרוקדות?
- מי תהיה הסולנית במקהלה?

- מי תארגן את התזמורת? 
- מי תצייר ותעצב את התפאורה?

- מי תקבל את התפקיד הראשי בהצגה? 
   מסתבר, שהתלמידים יענו, כי כל תפקיד יינתן לבעלת הכישרון המתאים.

   אכן, זה מה שעשתה המורה. אבל, משום מה, הבנות ממורמרות... כל אחת מהן בטוחה שחברתה קיבלה תפקיד טוב ממנה.
- האם הן צודקות?

פעילות 2: לכל אחד תפקיד מיוחד
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אני בחברה  - תיקון המידות

מהלך שיעור
למה לא לקנא?

שלב א’: קומיקס
המורה יתלה שתי תמונות קומיקס גדולות על הלוח )נספח 6(:

תמונה א’ – קנאה וצרות עין, רוחי מביטה בשירי ואומרת:
“אוף, שוב היא הסולנית במקהלה... מתי כבר יבחרו בי, סוף סוף?” 

תמונה ב’ – עין טובה, רותי מביטה בשירי ואומרת:
“אני שמחה כל כך שנבחרת לתפקיד. את מוכשרת כל כך!”

המורה יבקש מהתלמידים להתבונן בתמונות )כדאי גם להקריא( וישאל: 
- “מי, לדעתכם, מאושרת יותר, רוחי או רותי?” 

- “את מי החברות אוהבות יותר, את רוחי או את רותי?” 
- “ממי הייתם רוצים ללמוד, מרוחי או מרותי?”

יכולה להביט  היא  ולכן  ליטול מאומה מחלקו של חברו,  יכול  ואין אדם  זוכרת שכל אחד מקבל את החלק שלו,  רותי 
באחרים בעין טובה, ולשמוח בכנות על הטוב שהם קיבלו. נראה שהיא מאושרת יותר, וגם אהודה יותר בחברה. החברה 

יודעת להעריך אנשים שמפרגנים, נכון? הבה נלמד ממנה...”

פעילות 3: עין טובה

כל ההסברים לא הועילו. בלית ברירה הוחלט להחליף תפקידים. 
תלמיד יוציא פתקים מסל 3, באופן אקראי, והתפקידים יוצמדו לדמויות, לפי הסדר. 

- “מה דעתכם? האם ההופעה תיפגע מן ההחלפה הזו?” 
יודיעו שהן  “ייתכן שגם התפקידים החדשים לא ימצאו חן בעיני הבנות, ובעקבות זאת דינה, אביגיל ואפרת, למשל,   -
פורשות כליל מן המופע, ושהכיתה תסתדר בלעדיהן. האם הן ייהנו להביט על הכול מן הצד, או יחושו תחושת החמצה? 

האם האמהות שלהן ייהנו לצפות בהופעה הזו?” 

סיכום ביניים:
“התפקיד בהופעה יכול לשמש משל. לכולנו יש תפקיד בעולם. כל אחד מאתנו קיבל תפקיד ייחודי, וגם ניתנו לכל אחד 

תנאים, כלים ויכולות למלא תפקיד זה. 
בנושא הקודם דיברנו על כך שה’ משגיח על כל אחד מאיתנו בהשגחה פרטית. ה’ משגיח על העולם בכל רגע. ולכן, אם 
מישהו צריך לקבל משהו הוא היה מקבל אותו, ואם הוא לא קיבל סימן שה’ לא מעוניין שהדבר יהיה שלו, כי הדבר הזה 
אינו שייך לחלק שלו בעולם, לתפקיד שלו. הזולת אף לא פעם אינו מקבל משהו ‘על חשבון מישהו אחר’. אף לא אחד 

יכול לגעת במה שמונח לחברו, כי הכול משמים, הכול מתוכנן לפרטי פרטים. בהשגחה פרטית.”  
ולהתרכז בתפקידנו, במקום להתבוסס ברגשות של קנאה  זו, נלמד לשמוח בחלקנו, ליהנות מחיינו,  גישה  “אם נאמץ 

ותחרות, ולשבת בחיבוק ידיים ולרטון. 
והעיקר, כשאין קנאה, יש אחדות, וזוכים במהרה לימות המשיח, ימים שאין בהם קנאה ואין בהם תחרות, כיוון שאור ה’ 

מאיר בעולם בגלוי, וברורה לכולם תכלית הבריאה, וגלוי כי הכול ממנו יתברך.”
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המורה יאמר:“כל אדם הוא ייחודי, יחיד ומיוחד. לכל אדם יש טביעת אצבע ייחודית, כזו שאין לשום אדם  אחר בעולם. 
לכל אדם יש גם תכונות אופי ייחודיות, ודברים טובים שיש רק בו, שרק הוא קיבל, שנחוצים רק לו, ומתאימים רק לו. בכל 

אחד יש משהו ייחודי, שרק הוא מסוגל לתרום לחברה ולעולם כולו.”   
נשב במעגל. במרכז יונח בריסטול גדול, ועליו כיתוב: “איזהו עשיר – השמח בחלקו” . ליד הבריסטול יניחו צלחות ספורות 
עם צבעי גואש )אפשר צבעי אצבעות(. כל תלמיד בתורו יבחר צבע, מטביע חותמת של כף היד )או רק של האצבע, תלוי 

עד כמה מסכימים להתלכלך(, ויציין משהו טוב שיש בו, משהו טוב שקיבל מה’.  
סיכום:  “כולנו שונים זה מזה, וטוב שכך. כל אחד יחיד ומיוחד, וזהו רצון ה’. כל אחד קיבל את הכוחות הנחוצים לו, ואת 
התנאים הנחוצים לו למילוי שליחותו. כשנזכור זאת נוכל להביט בעין טובה על זולתנו, ולשמוח בחלקנו. זכרו את דברי 

חז”ל: “איזהו עשיר? השמח בחלקו!” 

משוב:  הטוב שבי – חותם ייחודי 

אני בחברה  - תיקון המידות

מהלך שיעור
למה לא לקנא?

שיעור מס' 6 חב”ד בינה – מתבוננים   תיקון המידות - הקנאה

שלב ב’: חידה 
“למעשה, רותי למדה הנהגה זו מדמות אחת מיוחדת, שמסופר עליה בתורה. התוכלו לזהות אותה?”

המורה יתלה כרטיס ועליו חידה )נספח 7(  
כשאחיו הצעיר למנהיג מונה, 

הוא יצא לקראתו בשמחה, ללא שמץ קנאה
בזכות טובת העין היה ראוי, אכן,

לתכשיט קדוש, ובו שורות של אבני חן
אם התלמידים יתקשו, המורה יכול לתת כמה רמזים.

כשהתלמידים יסיימו לפענח אפשר לתלות כרטיס נוסף )נספח 8(, הפענוח המלא: 
כששולח ה’ את משה אל פרעה, להוציא את בנ”י ממצרים, משה חושש, שאהרן ייפגע מכך שהוא, האח הצעיר יותר, נבחר 

לשליחות החשובה. ברם ה’ מרגיע את משה ואומר לו: “ְוַגם ִהֵּנה הּוא ֹיֵצא ִלְקָראֶתָך ְוָרֲאָך ְוָׂשַמח ְּבִלּבֹו”. 
אומרים חז”ל )שבת קלט א(: “בשכר ‘ְוָרֲאָך ְוָׂשַמח ְּבִלּבֹו’, זכה בחושן המשפט על לבו”. 

סיכום ביניים: 
“אדם בעל עין טובה שמח בחלקו וחי את חייו בשמחה. טוב לו בחברה, והסובבים מעריכים אותו. הבה נאמץ הנהגה זו, 

הנהגתו של אהרן.” 
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שיעור מס' 7 חב”ד דעת – מתחברים תיקון המידות - הקנאה

אני בחברה  - תיקון המידות

מערך שיעור
מה עושים עם הקנאה?

בשיעור שעבר התעמקנו בהשלכותיה ההרסניות של הקנאה ובחנו דרכים להתמודדות עם רגש 
מסוכן זה. כעת הגענו לשלב היישום, הצטיידות בארגז כלים אשר ילווה אותנו בחיי היום יום, ויסייע 
לנו לזהות את הקנאה הפסולה, העוטה לפעמים מסכות שונות, ולגרש אותה מן הלב. הכלים הם 
הידיעה, שאיננו רואים את התמונה השלמה, האמונה, ההתמקדות בצמיחה האישית, העין הטובה 
והשמחה בחלקנו אנו. לבסוף נעסוק בהפניית רגש הקנאה אל האפיק החיובי, למידה מכל אדם, 

מתוך שאיפה להתעלות רוחנית.

1. התלמידים ילמדו לזהות את הקנאה, גם כשהיא מסתתרת מאחורי רגשות אחרים. 
3. התלמידים יתרגלו דרכי התמודדות עם קנאה שלילית:

    א. התלמידים יהיו מודעים לעובדה שאיננו רואים את התמונה השלמה, כי אם חלקים.
    ב. התלמידים יקבלו חיזוק האמונה בהשגחה הפרטית.

    ג. התלמידים יתמקדו בצמיחה האישית ולא בהפרעה להישגי הזולת.
    ד. התלמידים יתנסו במיומנות ה’פרגון’ – עין טובה. 

    ה. התלמידים יתבוננו בטוב שקיבלו  – שמחה בחלקנו.
3. התלמידים יתנסו בניצול ‘קנאת הסופרים’ לצמיחה – הפניית הקנאה לאפיק חיובי, למידה מן 

   הזולת מתוך שאיפה לעלות ברוחניות.  

פתיחה:               מזהים את הקנאה מאחורי המסכה             5 דקות, מליאה

פעילות 1:           מצטיידים בכלים                                      25 דקות, קבוצות, מליאה 

פעילות 2:           לומדים מכל אדם                                     5 דקות,  מליאה  

משוב:                 מעניקים פרחים                                      10 דקות, זוגות   

1. לעצב קופסה ועליה להדביק שלט – ארגז כלים )נספח 2(. בקופסה זו תהיינה כל הערכות של הכלים 
2. סיפור “היהודי הקדוש והנפל” )נספח 8(   

 ) 3. מסכות כך שיכסו את השלט “קנאה” )נספח 1 
4. להכין את הערכות של ארגז הכלים, להכניס כל ערכה )כל כלי( לניילונית נפרדת, ולשים את כל הערכות בתוך קופסה  

 )     )נספחים 3-7 
הערות:  ערכה לכלי 1: נספח 3 דף הפעלה כמספר הקבוצות

            ערכה לכלי 2: נספח 4 דף הפעלה- עותק 1, כרטיסי משחק- עותק 1
            ערכה לכלי 3: נספח 5 דף הפעלה כמספר הקבוצות

            ערכה לכלי 4: נספח 6 דף הפעלה – עותק אחד, משקפיים מנייר או מפלסטיק )לבחירה: ניתן לגזור את המשקפיים  
            של נספח 6 ולשדרג אותם באמצעות צלופן  צהוב/ורוד כעדשות(

            ערכה לכלי 5: נספח 7. עותק 1 של דף הפעלה, שעון, פתקי ממו כמספר התלמידים, ניילונית שעליה מוצמדת 
            האמרה: “איזהו עשיר? השמח בחלקו”

) 5. תמונות של פרחים לצביעה ולגזירה )נספח 9 
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אני בחברה  - תיקון המידות

 
על הלוח תלויות מסכות )נספח 1(, ועליהן רגשות שליליים:

כעס, תסכול, ייאוש, שנאה, בוז. 
 – גדול  אחד  תלוי שלט  המסכות  מאחורי  מאחוריהן.  מה מסתתר  ולבדוק  המסכות  את  להסיר  תלמידים  יזמין  המורה 

“קנאה”. 
המורה: “פעמים רבות מציפים את הלב שלנו כל מיני רגשות שליליים, ואיננו יודעים את מקורם. אנו כועסים על חבר, 

לפעמים אפילו בזים לו או שונאים אותו. לפעמים אנו חשים ממש מתוסכלים מהמצב, או מיואשים וחסרי רצון לפעול.”
“פעמים רבות כל הרגשות הרעים והמציקים הללו אינם אלא ביטויים של קנאה!

למשל, רינה מקנאת בדינה, שנבחרה לאחראית על קישוט הכיתה. רינה חפצה בתפקיד זה לעצמה, ולכן היא מקנאת. 
אך הקנאה עוטה מסכה של רגש אחר, בוז למשל. רינה מכריזה, שקישוט הכיתה שהכינה דינה הוא מכוער, והיא באמת 

משוכנעת בכך, לכאורה... אבל, זו רק קנאה! 
גרוע מכול, קנאה מדרדרת לשנאת חינם. 

לכן, חשוב לזהות את הקנאה מיד, ולעצור אותה בזמן. בשיעור זה נתרגל דרכי התמודדות שונות עם רגש הקנאה.” 

המורה יציג קופסה גדולה עם כיתוב – ארגז כלים להתמודדות עם קנאה )נספח 2(. 
)אפשר לשלב את טוביה החוקר משיעור קודם, “הוא שלח לנו חבילה זו בדואר... הבה נבדוק מה זה...”(

התלמידים יתחלקו לחמש קבוצות. כל קבוצה תקבל ערכה אחת )=כלי אחד( מתוך ארגז הכלים. כשהיא תסיים לעבוד 
על כלי זה, היא תחליף עם קבוצה אחרת. המטרה היא להספיק להשתמש בכל הכלים שבארגז )או לפחות ברובם(. 

)נספחים-7-3( 
להלן הכלים המובאים בנספחים:

כלי 1 – ידיעה, שאיננו רואים את התמונה השלמה )נספח 3(
כלי 2 - אמונה )נספח 4(

כלי 3 - התמקדות בצמיחה אישית, ולא בהישגי הזולת )נספח 5( 
כלי 4 - עין טובה – פרגון )נספח 6(

כלי 5 - שמחה בחלקנו )נספח 7(

פתיחה: מזהים את הקנאה מאחורי המסכה

פעילות 1:  מצטיידים בכלים

מהלך שיעור
מה עושים עם הקנאה?

שיעור מס' 7 חב”ד דעת – מתחברים תיקון המידות - הקנאה
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למדנו שהקנאה היא תכונה שלילית בדרך כלל, אך גם דיברנו על כך שאפשר להפנות את הקנאה לאפיק חיובי, להפוך 
אותה ל’קנאת סופרים’, ללמוד מהזולת כדי לצמוח ולהתעלות.

הנה סיפור קצר על כך )נספח 8(.
סיכום ביניים: “זו דוגמה לקנאה חיובית, המביאה לעלייה ולצמיחה רוחנית. אם נתבונן סביבנו, נראה שאפשר ללמוד משהו 

טוב מכל אחד ואחד.”  

פעילות 2:  לומדים מכל אדם

שיעור מס' 7  חב”ד דעת – מתחברים תיקון המידות - הקנאה

אני בחברה  - תיקון המידות

מהלך שיעור
מה עושים עם הקנאה?

כל תלמיד יקבל תמונה של פרח )נספח 9(, יגזור ויצבע. כל אחד בתורו ימסור את הפרח לזה שיושב לידו )אם יושבים 
במעגל – התלמיד ימסור לזה שלימינו(, ויגיד: “אני מגיש לך פרח זה בהוקרה על הטוב שלמדתי ממך / שאני רוצה ללמוד 

ממך” - והתלמיד יציין מהו הטוב שהוא למד/ שרוצה ללמוד מחברו.   
הערה: אפשר לוותר על הפרח, ופשוט להשלים משפט בסבב: “אני מודה לך שלימדת אותי...” / “אני רוצה ללמוד ממך...”

סיכום:
“בשיעור זה רכשנו כלים להתמודדות מעשית עם רגש הקנאה השלילי, וגם התנסינו בהפניית הקנאה אל האפיק החיובי, 

למידה מכל אדם”.
“אם מתרגלים את המיומנויות הללו כל הזמן, נראה, שחיינו נעשים טובים ואיכותיים יותר, אנו מצליחים להסתדר עם כולם, 
להתקדם ולצמוח. והעיקר, כשאנו מאוחדים, יש לנו כוח להביא את המשיח, להגיע לזמן שלא תהיינה בו עוד קנאה ותחרות!” 

משוב:   מעניקים פרחים

סיכום ביניים:
“רכשנו כלים חשובים מאוד, שיעזרו לנו להתמודד עם רגש הקנאה ולנצח אותו!” )אם נותר קצת זמן, כדאי להקריא 

דוגמות מובחרות מן התוצרים, אם לא, כדאי שיגישו תוצרים נבחרים למורה, כדי לוודא שאכן נעשתה עבודה בכיתה(.
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נושא 2: השליחות שלי בעולם

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

החסידית היא, שניתנו כוחות לאדם כדי למלא את שליחותו בעולם. 
במסגרת נושא זה נבחן שני נושאי משנה: עבודת ה’, מחויבות 

ובחירה. נושאים אלה ישפכו אור על עבודת ה’, וירחיבו על התמודדות 
עם אתגרים בכל מעגלי החיים. נושא זה מתאים לחודשים כסלו 
וטבת, שבהם עוסקים במלחמת האור בחושך שהיא יסוד ובסיס 

לעבודת הבינוני בתניא. 

הוא  הזה,  בעולם  האדם  מתמודד  איתו  ביותר  הגדול  הרוחני  הניסיון 
תחושת הנפרדות שלו מן הבורא. הטעות הבסיסית הזאת של האדם, 
כאילו הוא “יש” בפני עצמו, גורמת לו לעיתים לאפשרות האבסורדית 
בכל  אותו  להחיות  וממשיך  אותו  שיצר  הבורא,  מרצון  הפוך  להתנהג 
תחושת  מול  חזיתית  החסידות  מתמודדת  זו,  הסתכלות  מתוך  רגע. 
הישות, ומעלה על נס את ה”ביטול”, כבסיס הכרחי לעבודת ה’. האדם 
הבטל מתחבר לבורא ומקבל ממנו עוצמה, וכן מגיע למטרה הפרטית 
להביא  ולמטרה הכללית של הבריאה-  בעולם  במימוש תפקידו  שלו 

לימות המשיח. 
כמו כן, הביטול הוא כלי חיוני לחיי חברה תקינים. כשהאדם רואה את 
עצמו כעיקר ואת כולם סבים סביבו, הרי שהדבר יוצר בעיות ביכולת 

הכלה, בקבלת ביקורת, בהסתכלות על השונה, בעבודת צוות. 
לכן הביטול הוא כלי בסיסי לחיזוק הבחירה של התלמידים 

בקשר לקיום שליחותם בעולם כחיילי צבאות ה’.  

השליחות שלי בעולם / עבודת ה’  
המיקוד לכיתה ה’: הביטול לה’ – יסוד העבודה.

1

 פריסה לכיתות א’-ו’ 
 טבלת נושאי השיעורים ומטרות

 מערכים
שיעור 8: היסוד לעבודת ה’ - הביטול

שיעור 9: הגדול יותר – קטן יותר 
  שיעור 10: הביטול בחיי היום יום

א. עבודת ה' - 3 שיעורים      
ב. מחויבות ובחירה - 3 שיעורים 
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תה
הכי

תה א’
כי

תה ב’
כי

תה ג’
כי

תה ד’
כי

תה ה’
כי

תה ו’
כי

מיקוד 
ה

תי
שנ

ה
יהודי-הודיה לה'

אני מכיר 
טובה!

קבלת עול-ערך קיומי
עבודת ה' 
בהתלהבות

הביטול לה'-יסוד העבודה
התבגרות היא 

התגברות

פירוט 

- מודה אני: תודה על 
שמתי ועל גופי

נ
- תודה על העולם ועל 
שבו. 

הדברים הטובים 
- אמירת תודה  כערך 

יהודי בסיסי

 הכרת הטוב 
)ההודיה( 

כבסיס 
למחויבות 

שמירת מצוות 
ל

וציות להורים 
ולמורים.

שראל קיבלו את 
בני י

שה 
התורה באמירת "נע

שמע". קבלת העול היא 
ונ

הבסיס לעבודת ה'. רק 
שר לבנות נדבכים 

עליה אפ
שכל הרוחות 

נוספים 
שבעולם לא יוכלו להן.

- אהבת ה' כמניע 
להתלהבות בקיום 

המצוות.

מציאות האדם תלויה 
במאמר ה', לכן כל מהותו 

שה 
היא ביטול לפני ה'. למע
של 

שרונותיו ויכולותיו 
כי

האדם הם מתנת הבורא, 
והוא קיבלם כדי למלא 

שליחותו. מהות ביטול 
את 

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. 

פריסה לכיתות א’-ו’ 
השליחות שלי בעולם / הביטול לה’-יסוד העבודה 
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טבלת נושאי השיעורים ומטרות 

מטרותהסוגה בחב"דהשיעור

שיעור 8: 
היסוד 

לעבודת ה’ - 
הביטול

1. התלמידים יעמדו על תחושת הכח שב”אני” ויכירו את המושג: “ביטול”.חכמה – פותחים 
2. התלמידים יבינו את היחס האמור להיות קיים בין האני, הנברא, לבין הבורא. 

3. התלמידים יעמדו על ההבדל בין האדם לבין שאר הברואים, בכך שרק  לבני 
    האדם ישנה היכולת לבחור בבחירה חופשית לקיים את רצון הבורא, בהיותם 

    חשים עצמם למציאות עצמאית.  
4. התלמידים יזהו את הביטול הקיים בתוך ההתנהגויות שלהם עצמם. 

שיעור 9:
הגדול יותר – 

קטן יותר

1. התלמידים יבינו את העובדה, שהיהודי הגדול ביותר, נדרש למידת הביטול בינה – מתבוננים
    הגבוהה יותר. )יודגם בעזרת דמותו של דוד המלך(

2. התלמידים יעמדו על ערך ‘הביטול’ כבסיס לעבודת ה’ טהורה, אמיתית ושמחה 
    יותר. )יודגם בעזרת דמותו של הבעש”ט(

3. התלמידים יסיקו, שהנהגה מתוך ביטול היא אבן הבוחן, ליכולת להיות מנהיג ישראל. 
4. התלמידים ייווכחו בכך, שהנהגה על פי שיקול שכלי של האדם במקום שנדרש 

    דווקא ביטול, גורמת לכישלון.  )יודגם בעזרת דמותו של שאול המלך(

שיעור 10:
הביטול בחיי 

היום יום

דעת- 
מתחברים 
ומיישמים

1. התלמידים יסיקו, שביטול גורם לעוצמה.
2. התלמידים יפנימו את חשיבות הביטול להצלחה בעבודה משותפת.

3. התלמידים יזהו את רגש הביטול כפתרון לדילמות מעשיות מחיי היום יום שלהם.
4. התלמידים ינסחו במילים שלהם את חשיבות הביטול. 

השליחות שלי בעולם - עבודת ה’ –  הביטול לה’ – יסוד העבודה

תאריכים חסידיים משתלבים:  ט’-י’ כסלו, י”ד כסלו, י”ט כסלו
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שיעור מס' 8 חב”ד חכמה – פותחים עבודת ה’: הביטול לה’ - יסוד העבודה

השליחות שלי בעולם  - עבודת ה’ 

מערך שיעור
היסוד לעבודת ה’ - הביטול 

הניסיון הרוחני הגדול ביותר איתו מתמודד האדם בעולם הזה, הוא תחושת הנפרדות שלו מן הבורא. 
הטעות הבסיסית הזאת של האדם, כאילו הוא “יש” בפני עצמו, גורמת לו לעיתים לאפשרות האבסורדית 

להתנהג הפוך מרצון הבורא, שיצר אותו וממשיך להחיות אותו בכל רגע.
מתוך הסתכלות זו, מתמודדת החסידות חזיתית מול תחושת הישות, ומעלה על נס את ה”ביטול”, כבסיס 

הכרחי לעבודת ה’. 
הביטול ברמתו הגבוהה, השמורה ליחידי סגולה, מאפשרת חיים של מודעות תמידית ל”אין עוד מלבדו”. 
ברמה היומיומית שלנו, וכן הדבר, שאליו אנו מחנכים את התלמידים, זהו ביטול ברמה של כיפוף הרצון 

העצמי, אל מול הרצון האלוקי - כפי שמתבטא בקיום המצוות.

1. התלמידים יעמדו על תחושת הכח שב”אני” ויכירו את המושג: “ביטול”.
2. התלמידים יבינו את היחס האמור להיות קיים בין האני, הנברא, לבין הבורא. 

3. התלמידים יעמדו על ההבדל בין האדם לבין שאר הברואים, בכך שרק  לבני האדם ישנה היכולת   
    לבחור בבחירה חופשית לקיים את רצון הבורא, בהיותם חשים עצמם למציאות עצמאית.  

4. התלמידים יזהו את הביטול הקיים בתוך ההתנהגויות שלהם עצמם.

 

פתיחה:               “ביטול” הולך                                            10 דקות, מליאה

פעילות 1:           הנהג העצמאי                                           15 דקות, יחידני, מליאה 

פעילות 2:           כח הבחירה המבלבל                                 10 דקות,  מליאה  

סיום:                 גם אני מצליח                                            10 דקות, יחידני  

סיפור “ביטול הולך” לשימוש המורה )נספח 1(  .1
 ) תמונות אדם, ים וציפור )נספח 3   .2

) דף הפעלה )נספח 2   .3
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השליחות שלי בעולם  - עבודת ה’ 

ולא מעניינות אותו כרגע  יכול להשיב,  ידגיש, שברצונו רק לראות מי  יציג בפני התלמידים שאלות שונות, הוא  המורה 
התשובות עצמן. כך תתקבל תשובה שתשמע שוב ושוב בחלל הכיתה: “אני”.

דוגמאות לשאלות:
1. מי מכם יודע ...
2. מי מכם יכול...

3. מי מכם רוצה...
החשיבות  האישי,  המקום  אודות  דיון  יערך  “אני”.  לאמירה  המתלוות  הכח,  תחושת  ואת  ההנאה  את  ינתחו  התלמידים 

העצמית, ה”אני” והצורך שלו להתבטא. 
המורה יקריא את הסיפור: “ביטול” הולך )נספח 1(. התלמידים ינתחו את משמעות המושג - ביטול, לבטל, להתבטל... 

בפני מי התבטל החסיד? מה קרה לתחושת “האני” שלו באותם רגעים?  
המסקנה: 

יהודי יכול להגיע לדרגה כזאת, שבה הוא מפנה את הרצונות שלו ואת התחושות האישיים שלו, לטובת הרצון ולטובת 
הנוכחות של ה’. אך כמובן, דבר זה דורש עבודה עצמית רבה בעזרת הכלים, שנותנת לנו החסידות.

בכל זאת, הביטול רלוונטי גם אלינו, כאשר עלינו לכופף את רצוננו אל מול רצון ה’. 

התלמידים יקבלו דף הפעלה )נספח 2( שעליו המשל על נהג האוטובוס, שהחליט לעצמו, על קו מוצלח יותר שבו הוא 
ייסע... )מתוך “חכמת לבה של נחמה גרייזמאן”(.     

הם ישיבו על המשימה הראשונה: שאלות בכתב, המתייחסות לנמשל ולמסר העולה מן המשל. בעקבות הסיפור ובעקבות 
קריאת התשובות, ייערך דיון והמורה יוביל את התלמידים להזדהות עם הרעיון באמצעות חשיבה על דוגמאות נוספות. 
למשל: “מה יקרה בתיאטרון, שבו הבובות תקבלנה החלטה להשתתף בצורה עצמאית לפי החלטתן? מה יקרה במפעל, 
יקרה בגוף, שבו אחד  ומה  לו?  כי כך נראה  יחליט על דעת עצמו לשדרג את המוצר לפי הבנתו,  שבו אחד הפועלים 

האיברים יחליט לשנות מתפקודו הרגיל על דעת עצמו?”
מילוי  לשם  כאן  אנחנו  הבורא.  מול  אל  מציאותו  ערך  של  הבנה  ומתוך  ענווה  מתוך  בעולם  לפעול  היהודי  על  המסר: 

התפקידים, שניתנו לנו ע”י מי שיצר את כל ההוויה, ומפעיל אותה על פי תוכניתו בכל רגע ממש. 

פעילות 1:  הנהג העצמאי 

מהלך שיעור
היסוד לעבודת ה’ - הביטול 

פתיחה: “ביטול” הולך

שיעור מס' 8 חב”ד חכמה – פותחים עבודת ה’: הביטול לה’ - יסוד העבודה
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השליחות שלי בעולם  - עבודת ה’ 

מהלך שיעור
היסוד לעבודת ה’ - הביטול 

המורה יתלה על הלוח מספר תמונות )נספח 3( : של אדם. של ים ושל ציפור. המורה יזמין על פי תור תלמידים שונים, 
שיכתבו מתחת לכל יצור, כיצד הוא מקיים את רצון הבורא. למשל: הים – בשמירתו על מחזור הגשמים, בגלים שיוצר, 

בקיום יצורי הים וכו’. ציפור: בתפילה שנושאת בכל בוקר, ביצירת הגוזלים ובהאכלתם וכו’..
לאחר מכן יערך דיון: “האם לברואים האחרים ישנה בחירה – אם לקיים את רצון הבורא או לא?”

“רק לאדם יש בחירה. הבחירה נובעת, מכך שרק לאדם ניתן הניסיון הקשה, להרגיש את עצמו כ”יש” בפני עצמו, מנותק 
מהאלוקות, בעל שכל, רגש והחלטה, ובכל זאת להחליט לעשות את רצון ה’.”

התלמידים ישיבו למשימה השנייה בדף ההפעלה, המתייחסת למקום האישי שלהם בכיפוף הרצון של ה”אני”, אל מול 
רצון ה’. מטרת המשימה היא להוכיח לתלמידים, שהם כולם כבר מצליחים במידה מסוימת, ויש רק לשכלל ולהשתפר 

הלאה בעבודת חיים זו, של הביטול לרצון העליון. 
התלמידים שירצו בכך, ישתפו בתשובותיהם.

פעילות 2: כח הבחירה המבלבל

סיום - גם אני מצליח 

שיעור מס' 8 חב”ד חכמה – פותחים עבודת ה’: הביטול לה’ - יסוד העבודה
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שיעור מס' 9 חב”ד בינה – מתבוננים 

השליחות שלי בעולם  - עבודת ה’ 

מערך שיעור
הגדול יותר – קטן יותר 

יחידה זו הינה יחידת המשך ליחידה הקודמת. לאחר שהבנו מהו ה”ביטול” ומה הוא דורש מן היהודי, נציג 
ביחידה זו דמויות מופת, שסיפורים או עובדות הקשורים אליהם, מלמדים אותנו עוד על מעלות שונות של 
עבודת ה’ מתוך “ביטול”, ועל החיסרון שבהעדרו. נבין גם, שעוצמת הדרישה כלפי אדם להקטין את עצמו 

הולכת וגדלה, ככל שהוא אדם גדול יותר. לכן דווקא גדולי האומה, נדרשו למידת ‘ביטול’ מקסימאלית.

1. התלמידים יבינו את העובדה, שהיהודי הגדול ביותר, נדרש למידת הביטול הגבוהה יותר.  
)יודגם בעזרת דמותו של דוד המלך(.

2. התלמידים יעמדו על ערך “הביטול” כבסיס לעבודת ה’ טהורה, אמיתית ושמחה יותר. 
)יודגם בעזרת דמותו של הבעש”ט(

3. התלמידים יסיקו, שהנהגה מתוך ביטול היא אבן הבוחן, ליכולת להיות מנהיג ישראל. 
)יודגם בעזרת דמותו של יהושע(

4. התלמידים ייווכחו בכך, שהנהגה על פי שיקול שכלי של האדם במקום שנדרש דווקא ביטול, גורמת 
לכישלון.  )יודגם בעזרת דמותו של שאול המלך(

 

פתיחה:                       התנסות: הבו כבוד למלך               10 דקות, מליאה

פעילות מרכזית:           דמויות ומסרים                             30 דקות, קבוצות ומליאה )קיימת חלופה(  

פתגם מסכם:               סיום                                            5 דקות, יחידני או זוגות

כתר של מלך    .1

) כרטיסי עבודה שונים לקבוצות )נספח 1  .2
שלטי מסקנות לתלייה)נספח 2  (  .3

עבודת ה’: הביטול לה’ - יסוד העבודה

כיתה ה’
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השליחות שלי בעולם  - עבודת ה’ 

המורה יביא איתו לכיתה כתר של מלך. נציג אחד מן התלמידים יחבוש לראשו את הכתר, ולפי בקשת המורה, יציג הבעות 
פנים מתאימות, ובמשפטים אחדים יאמר את מעמדו ואת תפקידו כמלך. הוא יסביר ביהירות, מה יש בחדרי אוצרותיו, ולאיזה כבוד 
הוא זוכה מכל נתיניו. )חשוב שיהיה זה תלמיד בעל כשרון מסוים בדרמה, המורה יכין אותו במילים ספורות(. שאר התלמידים יעקבו 

אחר ההצגה, ויסכמו בעזרת המורה מה משדר המלך: כבוד, הדר, חשיבות עצמית גבוהה. 

ממה נגזרת המילה נשיא )מלך(? התנשאות, רוממות. אכן המלך, הוא בעל הדרגה ובעל הסמכות הגבוהים ביותר בעם.

לאחר מכן, המורה ימשיך את ההתנסות, בכך שהוא יפנה בעצמו אל ה”מלך”: הוא יציע למלך שוחד של יהלומים ומטילי 
זהב תמורת חתימה על חוקים, שאין בהם יושר. )למשל החרבת בתים של אנשים פשוטים, כדי לבנות  במקומם בתי מלון(.
המורה ישאל את התלמידים: איך לדעתם יגיב המלך, חומד הממון? האם יסכים? למה? כיוון שהוא מנסה לפאר ולרומם 

את עצמו, וחושב על עצמו. 
לאחר תשובות התלמידים המורה יסכם: “בדברי הימים של  עמים רבים  ומדינות, רואים שבעל הסמכות הגבוהה ביותר, 
היה רודן, עריץ, או אוהב תענוגות על חשבון האזרחים. ביהדות לעומת זאת, דווקא מי שנמצא בדרגה  גבוהה יותר, נדרשת 
ממנו דרגת ביטול  עמוקה יותר כלפי ה’. כך קרה, שלאורך הדורות התברך עם ישראל במנהיגים ובמלכים, שהיו צדיקים, 
עובדי ה’, שופטי צדק, ומודעים היטב לאחריותם הכבדה כלפי כל העם. למשל סצנה כמו זו שהוצגה, על מתן שוחד, לא 
הייתה יכולה להתרחש אצלם. כיון שהרכוש האישי לא היה חשוב בעיניהם, אלא רק הרצון להתנהג כפי שה’ מצפה מהם 
)‘ביטול’(. הם לא החשיבו את עצמם אלא הם החשיבו רק את התפקיד, שה’ רצה שימלאו. מלכים שראו בתפקידם רק 

את השררה ואת השלטון, נחשבו לחוטאים.”
מתוך  ההתנסות התלמידים יגדירו את המושג “ביטול”, כפי שהוא מתרחב בשיעור זה. המורה יכתוב את ההגדרה של 

המושג “ביטול” על הלוח: ביטול = לא אחשיב את עצמי ורצונותיי אלא אחשוב על רצון ה’ ועל התפקיד שנתן לי.

שלב א’: 
התלמידים יחולקו לארבע קבוצות. כל קבוצה תקבל כרטיס העוסק בדמות אחרת. בכרטיס מופיע שם של דמות וסיפור 

או של עובדה הקשורים אליה, ווכן מופיעות גם שתי משימות )נספח 1(.
חברי הקבוצה ימלאו את המשימות המופיעות בכרטיס: משימה אחת קשורה להגדרת המושג “ביטול” כפי שהיא מתבטאת 
במעשי הדמות שבקטע. במשימה השנייה התלמידים יחברו חידה לכל הכיתה. החידות יכולות להיות בכל סגנון, שיבחרו 

התלמידים: בחרוזים, בציורים, בצפנים, ובעוד. 
שלב ב’:  

לאחר שכל הקבוצות תסיימנה את  מילוי המשימות, תתקבץ שוב הכיתה למליאה. התלמידים יציגו את חידותיהם, ותלמידי 
הכיתה יפתרו אותן בזו אחר זו )חשוב לא לתת לילדים מהירים אחדים להשתלט על המהלך. יש לנווט את המשחק באופן  

שכולם ישתתפו(.  

פתיחה: התנסות: הבו כבוד למלך

פעילות מרכזית: דמויות ומסרים

מהלך שיעור
היסוד לעבודת ה’ - הביטול 

שיעור מס' 9 חב”ד בינה – מתבוננים  עבודת ה’: הביטול לה’ - יסוד העבודה
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שלב ג’:  
בסיכום כל פתרון, נציג הקבוצה יבהיר, כיצד הדמות מבטאת במעשיה את ההגדרה של המושג “ביטול”. 

שלב ד’: 
לסיכום הפעילות, יתלה המורה על הלוח תחת ההגדרה של המושג “ביטול” ארבע מסקנות, המתאימות למסרים, הקשורים 
לארבע הדמויות  )נספח 2(. חברי כל קבוצה או חברי הכתה במליאה יגלו, איזו מסקנה מתאימה  לדמויות עליהן עבדו, 

ויסבירו את החלטתם לכיתה. )יתכן שלדמויות מסוימות תתאים יותר ממסקנה אחת.(

הצעה חלופית:
שלב א’: 

כל ארבעה תלמידים יקבלו את ארבעת הכרטיסים )נספח 1(,  כל תלמיד יהיה אחראי לכרטיס אחד ויכין חידה לשלושת 
חבריו )משימה 1(.

שלב ב’: 
לאחר פתרון החידות, הרביעייה תנסח ביחד מהו המסר העולה מהקטע ביחס למושג “ביטול” )משימה 1(.

שלב ג’: 
הכיתה תחזור למליאה. המורה יתלה על הלוח את ארבע המסקנות המתאימות לארבע הדמויות, ויערך דיון משותף תוך 

כדי התאמת כל דמות למסקנה. 

השליחות שלי בעולם  - עבודת ה’ 

מהלך שיעור
היסוד לעבודת ה’ - הביטול 

המורה יבהיר לתלמידים שגם כל אחד מהם נושא בתפקיד מנהיגותי כלשהו, אם ביחס לאחים, אם  ביחס לחברים וכו’. 
 לכן המסרים העולים מן השיעור רלוונטיים לכל אחד.

כל תלמיד או כל זוג יחברו פתגם קולע וקליט, המסכם את הרעיון, שכל מי שגדול יותר במעלה\ בדרגה צריך בעצם 
להרגיש את עצמו קטן יותר )ניתן לתלות את הפתגמים על קיר הכיתה.(

סיום: פתגם מסכם

שיעור מס' 9 חב”ד בינה – מתבוננים  עבודת ה’: הביטול לה’ - יסוד העבודה
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שיעור מס' 10

השליחות שלי בעולם  - עבודת ה’ 

מערך שיעור
 הביטול בחיי היום יום 

כיצד  נברר,  זה  בשיעור  ולהשלכותיו.  “ביטול”  למושג  התלמידים  התוודעו  קודמים  בשיעורים 
בסיס  הוא  הביטול  שונים.  בתחומים  ה’  לעבודת  כח  ונתינת  מהוות השראה  שנלמדו  התובנות 
לעבודת ה’. הבטל מתחבר לבורא ומקבל ממנו עוצמה, וכן מגיע למטרה הפרטית שלו במימוש 

תפקידו בעולם ולמטרה הכללית של הבריאה- להביא לימות המשיח.
כמו כן, הביטול הוא כלי חיוני לחיי חברה תקינים. כשהאדם רואה את עצמו כעיקר ואת כולם 
יוצר בעיות ביכולת הכלה, בקבלת ביקורת, בהסתכלות על השונה,  סבים סביבו, הרי שהדבר 
בעבודת צוות. לכן הביטול הוא כלי בסיסי לחיזוק הבחירה של התלמידים בקשר לקיום שליחותם 

בעולם כחיילי צבאות ה’.  

1. התלמידים יסיקו, שביטול גורם לעוצמה.
2. התלמידים יפנימו את חשיבות הביטול להצלחה בעבודה משותפת.

3. התלמידים יזהו את רגש הביטול כפתרון לדילמות מעשיות מחיי היום יום שלהם.
4. התלמידים ינסחו במילים שלהם את חשיבות הביטול. 

 

פתיחה:       הביטול מקור עוצמה או אובדן אישיות?             5 דקות, מליאה

פעילות 1:    הביטול כמנוף וכבסיס לעבודה משותפת          15 דקות, קבוצות, מליאה                                                                      

פעילות 2:    ביטול כפתרון לבעיות בעבודת ה’ ובחיים           15 דקות, מליאה

משוב:         המשמעות האישית של הביטול בחיים               10 דקות, יחידני, מליאה

) הדמויות בקומיקס )נספח 1   .1
) דפי המשחק )נספח 2   .2

) חיילי המשחק -החיצים, הכתר )נספח 3   .3
) פרח )נספח 4   .4

שמיניות בריסטול כמספר הקבוצות  .5
לבחירה, לצייר לוח משחק על הלוח, עם מספרים מ1 עד 20 או לחילופין, להשתמש ברצפה   .6

    בכיתה כלוח

חב”ד דעת – מתחבריםעבודת ה’: הביטול לה’ - יסוד העבודה
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השליחות שלי בעולם  - עבודת ה’ 

“מי  ישאל את התלמידים:  1(. המורה  )נספח  בועות של קומיקס  ביטול בתוך  לגבי  יתלה על הלוח שתי דעות  המורה 
לדעתכם צודק מבין הדמויות? למה? האם תוכלו להדגים ביטול שהוא עוצמה, כפי שלמדתם בשיעור הקודם?”

“נסכם, כמו שראיתם בשיעור הקודם, הביטול הוא מקור של כח ועוצמה, וודאי שלמלכי ישראל ולאבות אבל גם לאנשים 
פשוטים, כמונו, יש כח ועוצמה.”

“נרגיש בצורה ברורה יותר עד כמה הביטול נותן כח ומה קורה, כשאין אותו, בפעילות הבאה.”

שלב א’: 
המורה יחלק את התלמידים  ל2 קבוצות. המורה יסכם לפני תחילת השיעור עם שני תלמידים מכל קבוצה, שיפעלו בניגוד 
למטרת הקבוצה, יקראו תיגר על המטרה, לא יצייתו להוראות, יתנגדו בצורה קולנית ופרובוקטיבית. המשימה תהיה לצייר 

על בריסטול סמל שקשור לביטול. המורה יגביל את זמן המשימה לחמש דקות. 
שלב ב’: 

בעקבות ההתנסות המורה יעורר דיון בכיתה.
נקודות לדיון:

• “מה היה הקושי המרכזי?” התשובות הצפויות הן, שלא הקשיבו להוראות, רצו לעשות מה שמתחשק. התלמידים יקשרו 
   את ההתנסות לביטול ויבינו כמה חשוב להיות בביטול כדי למלא מטרה. 

• מהי המטרה שלנו כיהודים? עבודת ה’ –מילוי השליחות באופן אישי ולהביא את הגאולה הכללית. מה נחוץ לשם מילוי 
  מטרה זו? –להיות בביטול.

פתיחה: ביטול מקור של כח

פעילות 1: הביטול כמנוף וכבסיס לעבודת ה’ מוצלחת 

מהלך שיעור
 הביטול בחיי היום יום 

שיעור מס' 10 חב”ד דעת – מתחבריםעבודת ה’: הביטול לה’ - יסוד העבודה

כיתה ה’
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השליחות שלי בעולם  - עבודת ה’ 

מהלך שיעור
 הביטול בחיי היום יום 

שיעור מס' 10

המורה יפתח ויאמר: “הביטול הינו כלי חשוב מאוד להתקדמות של העולם למטרה-גאולה, ולהתקדמות הפרטית של כל 
אחד, נדגים זאת במשחק הבא.”

המורה יחלק את הכיתה לשתי קבוצות. כל קבוצה תקבל חייל בצורת חץ )נספח 3(. המטרה - להגיע לסוף המסלול 
לכתר- החייל בצורת חץ מנסה לחתור למטרה - כתר. 

המשחק בנוי ממסלול  מ1 עד 25. הכיתה מתחלקת לשני חלקים. את לוח המשחק ניתן לצייר על הלוח באופן פשוט מ1 
עד  25  או להשתמש במרצפות הכיתה וב2 נציגים תלמידים לחיילים, כשאת הכתר נדביק בסיום המסלול..

ההתקדמות נקבעת על פי דפי הדילמה. )נספח 2(
המורה יניח את הקלפים מעורבבים היטב, כשפניהם כלפי מטה. התלמיד הנבחר מהקבוצה ישלוף קלף דילמה באופן 

אקראי, ויתקדם או יצעד אחורה על פי הכתוב שם. המנצח הוא המגיע ראשון לקו הסיום.
מסקנה: 

הביטול חשוב כדי לצלוח את הקשיים, ולהגיע למטרה בתחומים רבים בחיים בגשמיות וברוחניות.

פעילות 2: משחק ביטול בעבודת ה’ ובחיים 

המורה יאמר: במהלך השיעור ראינו, שהביטול משמעותי מאוד בחיי היום יום שלנו מהרבה בחינות.
הוא יחלק לכל תלמיד פרח )נספח 4( עם הכותרת ‘ביטול מקור הצמיחה’ על כל אחד מעלי הכותרת התחלה של משפט 
אותו התלמיד צריך להשלים בסיום, שנכון עבורו אישית. לאחר מכן, תלמידים המעוניינים ישתפו את הכיתה, במה שכתבו. 

משוב: הביטול מקור לצמיחה 

חב”ד דעת – מתחבריםעבודת ה’: הביטול לה’ - יסוד העבודה
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נושא 2: השליחות שלי בעולם

ניסיונות  מול  בהתמודדות  נעסוק  הביטול,  בנושא  ההתמקדות  לאחר 
אותנו,  מלמדת  החסידות  תורת  התפקיד.  למילוי  המפריעים  וקשיים, 
שהקב”ה משפיע עלינו רק טוב וחסד. ולכן כאשר הגיע לאדם ניסיון, 
מטרתו להעלות את האדם, ולרוממו לגובה, שאליו לא יכול היה להגיע 
בדרך אחרת. על היהודי לזכור ש”לפום גמלא שחנא” – ה’ אינו מעמיד 
אדם בניסיון, שלא לפי כוחו. יחד עם הניסיון נותן הקב”ה את הכלים 
להתמודד איתו, ועליו רק לגלות את רצונו הפנימי והאמיתי, ולהסיר את 

כל השכבות, שמסתירות עליו בביטול לה’.

השליחות שלי בעולם / מחויבות ובחירה 
המיקוד לכיתה ה’: איך הופכים ניסיון לנס )צמיחה(?

1

 פריסה לכיתות א’-ו’ 
 טבלת נושאי השיעורים ומטרות

 מערכים
 שיעור 11: ניסיון- מה ולמה?

שיעור 12: ניסיון – נס להתנוסס! 
 שיעור 13: איך נעמוד בניסיון?

א. עבודת ה' - 3 שיעורים      
ב. מחויבות ובחירה - 3 שיעורים 

כיתה ה’
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תה
הכי

תה א’
כי

תה ב’
כי

תה ג’
כי

תה ד’
כי

תה ה’
כי

תה ו’
כי

מיקוד 
ה

תי
שנ

ה
היצר הטוב והיצר הרע

צבאות ה’
מצווה גוררת מצווה

יחיד מול חברה 
בבחירה בין הטוב לרע

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 

האמתי המתבטא 
בתורה.

הבחירה בין טוב לרע 
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 אינם עולים בקנה 

אחד עם הלכי הרוח 
בסביבתו. עליו ללכת 

של העברי 
בדרכו 

שון – אברהם 
הרא

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

יהודי רוצה וליהודי 
שות רק 

מתאים לע
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 

שי, 
שור האי

בטוב במי
הרוחני והחברתי 

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 המדות, 

בהתנהגות כלפי החברה 
שפחה וכן בתחום 

ובתוך המ
הרוחני.

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

כיתה ה’
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טבלת נושאי השיעורים ומטרות 

מטרותהסוגה בחב"דהשיעור

שיעור 11:
ניסיון, מה 

ולמה?

1. התלמידים יגדירו מהו ניסיון מתוך התחברות אישית למושג.חכמה – פותחים 
2. התלמידים יעמדו על הרעיון, כי ה’ מנסה את מי שיודע כי יעמוד בניסיון.

3. התלמידים יתבוננו במטרת הניסיון: הוכחה, כי האדם איתן באמונתו ובערכיו.
4. התלמידים יבטאו את המסר של הניסיון מתוך דוגמאות במעגלים השונים 

)אישי,חברתי, קהילתי(.

שיעור 12:
ניסיון- נס 
להתנוסס!

1. התלמידים יכירו ברווחים של האדם העומד בניסיון:בינה – מתבוננים
א. גילוי הכוחות הטמונים בו והעצמתם.

ב. בירור, חיסון וחיזוק העקרונות והערכים, שעל פיהם הוא פועל.
ג. גיבוש כלים, כוחות ויכולות להתמודדות.

2. התלמידים ישליכו תובנות אלה על ניסיונם האישי במעגלים השונים.

שיעור 13:
איך נעמוד 

בניסיון?

דעת- 
מתחברים 
ומיישמים

1. התלמידים יכירו, שאין לבקש ניסיונות בשל הסכנה הטמונה בהם.
2. התלמידים ילמדו לזהות סיטואציות, העלולות להביא לידי ניסיון. 

3. התלמידים יכירו אסטרטגיות שונות לעמידה בניסיונות:
- לעמוד בתוקף מתוך נחישות פנימית, שיהודי רוצה וליהודי מתאים לעשות רק טוב.

- לבקש סיוע במידת הצורך )2 נפשות אלוקיות ונפש בהמית אחת(.
- להסיח את הדעת ע”י התעסקות בדבר חיובי.

- לשקלל רווח מול מחיר.
- לזכור שניסיון זה לא דבר אמיתי– ברגע שעומדים בו הוא מתפוגג.

השליחות שלי בעולם / מחויבות ובחירה – איך הופכים ניסיון לנס )צמיחה(?

תאריכים חסידיים משתלבים:  כ”ד טבת

כיתה ה’
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שיעור מס' 11 חב”ד חכמה – פותחים מחויבות ובחירה - איך הופכים נסיון לנס?

השליחות שלי בעולם  -  מחויבות ובחירה

מערך שיעור
ניסיון – מה ולמה? 

לאחר שעסקנו בשיעורים הקודמים בבסיס לעבודת ה’ - הביטול, נעסוק בשיעור זה בהתמודדות מול 
ניסיונות וקשיים, המפריעים למילוי התפקיד תוך בירור  זוויות הראיה החסידית על מהותם.

הקב”ה משפיע עלינו רק טוב וחסד. לכן כאשר הגיע לאדם ניסיון, אנו מאמינים, שמטרתו להעלות את 
האדם, ולרוממו לגובה, שאליו לא יכול היה להגיע בדרך אחרת.

חז”ל מייעצים לאדם: “אל תאמין בעצמך עד יום מותך”, מתוך הכרה בהתמודדות הקשה, שמציב הניסיון 
והירידה העצומה, שהוא עלול לגרום לאדם, אנו משתדלים לא להגיע לידי ניסיון.אולם כאשר בכל זאת 

נתקלים בניסיון, דרך ההתגברות עליו היא ההכרה שאין בו ממש .
כאשר אדם אינו מתרשם, ומחליט באמת  ובנחישות להמשיך כאילו הניסיון אינו קיים – ה’ רואה, שעברנו 

את המבחן, ואז הניסיון נמוג כלא היה. 
על היהודי לזכור ש”לפום גמלא שחנא” – ה’ אינו מעמיד אדם בניסיון, שלא לפי כוחו. עליו רק לגלות את 
רצונו הפנימי והאמיתי, ולהסיר את כל השכבות, שמסתירות עליו בביטול לה’, כפי שלמדנו בשיעור האחרון.

1. התלמידים יגדירו מהו ניסיון מתוך התחברות אישית למושג.
2. התלמידים יעמדו על הרעיון, כי ה’ מנסה את מי שיודע כי יעמוד בניסיון.

3. התלמידים יתבוננו במטרת הניסיון: הוכחה, כי האדם איתן באמונתו ובערכיו.
4. התלמידים יבטאו את המסר של הניסיון מתוך דוגמאות במעגלים השונים )אישי, חברתי, קהילתי(. 

 

פתיחה:              מהו ניסיון                                        10 דקות, מליאה

פעילות 1:           את מי מנסים?                                15 דקות, מליאה 

פעילות 2:          למה מנסים?                                   15 דקות, מליאה, קבוצות  

סיום:                 הנסיון בשבילי                                  5 דקות, מליאה    

משל כלי החרס )נספח 2(  .1
סיפור מבצעים )נספח 3(  .2

סיפור עמידה בניסיון )נספח 5(  .3
) כרטיסי ניסיונות )נספח 1   .4

) דפי ניסיון )נספח 4   .5
מודעות “דרושים” – להביא מהבית  .6
להביא / להכין דגלון קטן )לבחירה(  .7
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השליחות שלי בעולם  - עבודת ה’ 

הכיתה תשב במעגל. המורה יפתח את השיעור בהכרזה, שההנהלה החליטה לבטל את הטיול השנתי, ובמקום זאת כספי 
הטיול יושקעו בשיעורי עזר לתלמידים חלשים )מובן שזו הצעה, שמטרתה להציג “ניסיון” רלוונטי לכיתה(, המורה יתן 

לכיתה להתבטא. 
לאחר מכן המורה יגלה, כי הדבר לא היה ולא נברא. ונערך כאן ניסיון על מהות הנסיון. 

המורה יפרה דיון, על מה שהתחולל בכיתה. מטרת הדיון היא לברר מהו ניסיון. כדי ליצור דיון מכובד ניתן להכין דגלון קטן 
)נס להתנוסס(, ורק האוחז בדגלון מורשה לדבר.

נקודות לדיון: 
• אילו רגשות התעוררו בכם כשהמורה הודיע את ההודעה? 

• אילו מחשבות עלו בכם לנוכח העובדה, כי הכסף מוקדש למטרה חשובה?
• מדוע היה קשה לקבל את הבשורה בשוויון נפש? )התנגשות של הרצון מול ערכים ומוסר(

• נסו להגדיר את המושג ניסיון.
• האם לדעתכם כל קושי הוא סוג של ניסיון?

• למה מובילה עמידה בניסיון, ולמה גורמת נפילה בעקבותיו?

מטרת הפעילות היא להוכיח, כי ה’ מנסה אדם, שמסוגל לעמוד בניסיון.  
המורה יתן לכל תלמיד 4 פתקים )נספח 1( ועליהם כתובים ניסיונות ברמות שונות, המורה יסביר את מטרת הפעילות: 
להותיר בידיכם ניסיון אחד – דבר שהוא אתגר עבורכם. בכל פעם יעביר התלמיד לימינו ניסיון שאינו רלוונטי אליו– הוא 
אינו מאתגר אותו או שאינו עומד בפתחו בחיי היום-יום. לאחר מספר סבבים, המורה יבקש מכל תלמיד לבחור ניסיון אחד 

שדיבר אליו. 
המורה יעורר דיון בכיתה.

נקודות לדיון:
• אילו ניסיונות העברתם באופן מיידי הצידה?

• לאילו אנשים היו הניסיונות, שזרקתם בגדר ניסיון?
• מדוע הניסיונות, שאתם אוחזים בידיים הם ניסיונות עבורכם?
• האם הניסיון, שעמדתם בו בתחילת השיעור היה לפי כוחכם?

• למי ה’ מביא ניסיונות, לדעתכם? 
המורה יקריא ומסביר לכיתה את משל כלי החרס )נספח 2(.

פתיחה: מהו ניסיון

פעילות 1:  את מי מנסים? 

מהלך שיעור
ניסיון – מה ולמה? 

שיעור מס' 11 חב”ד חכמה – פותחים מחויבות ובחירה - איך הופכים נסיון לנס?

כיתה ה’
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השליחות שלי בעולם  - עבודת ה’ 

מהלך שיעור
ניסיון – מה ולמה? 

שלב א’: 
המורה יספר לתלמידים על ילדה, המתביישת לגשת לאנשים במבצעים. )נספח 3(

המורה  ישאל את התלמידים- “מה לדעתכם המטרה של ניסיון זה?”
כדי לברר זאת - המורה יתלה על הלוח כמה מודעות “דרושים”, ויעורר דיון בכיתה. 

נקודות לדיון:
• “כיצד ניתן לדעת בוודאות מי מתאים לתפקיד?” 

• “אילו ניסיונות ניתן לתת למועמדים לבדוק כדי להכין אותם לתפקיד?”
• “מה הניסיון תורם למעסיק?”

• “האם הניסיון תורם למועמד, במה?” 
לאחר מכן, המורה יספר את הסוף של הסיפור - הילדה הפכה לשליחה גדולה, המצליחה באתגרים גדולים בהרבה.

המורה ביחד עם התלמידים יגדירו את המטרות של הניסיון: להכין  אדם לתפקיד ולבדוק אותו. 

שלב ב’: 
המורה יחלק את הכיתה ל 4 קבוצות, כל קבוצה תקבל ניסיון )נספח 4(

ותמלא פרטים על הניסיון:
לאיזה ערך קשור הניסיון? מה רוצה הניסיון לבדוק? ומה אלמד על  עצמי אם אעמוד/ לא אעמוד בניסיון? מה יחשבו 

עליי הסובבים אם אעמוד /לא אעמוד בניסיון?
במליאה הקבוצות תשתפנה בניתוח הניסיונות שערכו. 

והמורה ביחד עם התלמידים יגדירו את המטרה של הניסיונות: להוכיח לאדם ולסביבתו כי הוא איתן ונאמן לעקרונותיו. 
המורה יקריא סיפור על אדם, שעמד בניסיון. )נספח 5(

פעילות 2: למה מנסים?

שיעור מס'11

המורה יבקש מהתלמידים לספר על ניסיונות, שהתמודדו איתם, ולשתף מה הניסיון גילה לו על עצמו או מה גילו אחרים 
עליו בעקבות הניסיון. 

סיום: הניסיון בשבילי

חב”ד חכמה – פותחים מחויבות ובחירה - איך הופכים נסיון לנס?

כיתה ה’
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שיעור מס' 12 חב”ד בינה – מתבוננים 

השליחות שלי בעולם  -  מחויבות ובחירה

מערך שיעור
ניסיון – נס להתנוסס! 

בשיעור הקודם עסקנו במהותו של הניסיון – קושי הבא על האדם כדי לחזק את ערכיו ואת אמונתו.
עסקנו במהות הניסיון – עסקנו במהות אחרת. 

רק כאשר האדם מנסה לגייס מתוכו את הכוחות ואת הדרכים לצלוח את האתגר, הוא מגלה בעצמו 
יכולות אליהן לא נזקק בעבר, וממילא לא ידע על קיומם. דרך ההתמודדות ניתן לרכוש כלים חדשים 

ותכונות, שיהיו איתו בניסיונות ובאתגרים הבאים. 
הפיתויים והמאבקים הנפשיים מאלצים אותו לבחון בשנית את סולם ערכיו ולחזק את עקרונותיו.

בשיעור זה נעמוד על הדרך בה הניסיון הופך מאתגר לסולם. ומניסיון – לנס להתנוסס. 
בשיעור הבא נרכוש את האסטרטגיות להצליח במשימה ולעמוד בניסיון. 

התלמידים יכירו ברווחים של האדם העומד בניסיון:  .1
  א. גילוי הכוחות הטמונים בו והעצמתם.

  ב. בירור, חיסון וחיזוק העקרונות והערכים, שעל פיהם הוא פועל.
  ג. גיבוש כלים, כוחות ויכולות להתמודדות.

2. התלמידים ישליכו תובנות אלה על ניסיונם האישי במעגלים השונים.

 

פתיחה:               ניסיון לשם מה?                                      5 דקות, מליאה

פעילות 1:           הניסיון מגלה כוחות                                 15 דקות, מליאה 

פעילות 2:           לגלות את הרווחים                                  15 דקות, מליאה, קבוצות 

סיום:                  סיפור- הניסיון כאתגר                             10 דקות, מליאה    

1.  תמונות זום אאוט )נספח 1(
2.  משל הגולם והפרפר )נספח 3( 

3.  הניסיון כאתגר )נספח 4( 

) ניסיון לקבוצות )נספח 2   .4

מחויבות ובחירה - איך הופכים נסיון לנס?

  

כיתה ה’
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שיעור מס' 12 חב”ד בינה – מתבוננים 

השליחות שלי בעולם  - עבודת ה’ 

המורה יפתח בשאלה: “למה ה’ מנסה אותנו? הרי הקב”ה יודע הכל, לשם מה הוא זקוק לניסיון?”
הכיתה תשמיע דעות שונות ותגיע למסקנה, שהניסיון הוא עבור האדם – המנוסה.

המורה יגדיר את נושא השיעור: “היום נבין כיצד הניסיון עשוי להיות לטובת המנוסה.” 

המורה יראה לכיתה תמונה )נספח 1( של אדם,  העומד על גג בניין וישאל, “האם לדעתם יש לאדם נורמלי אומץ לקפוץ 
מבניין רב קומות?” 

לאחר מכן, המורה יראה את התמונה השנייה )זום אאוט( בה רואים, שבבניין פרצה שריפה, והדרך היחידה להינצל היא 
קפיצה מהחלון. האם אז יהיה לאדם אומץ?

נקודות לדיון: 
•  מדוע כשיש שריפה בבית, יש אומץ לקפוץ מהחלון?
•  האם ניתן לגייס את האומץ הזה, גם כשאין שריפה?

•  תנו דוגמאות נוספות למצבים בהם האדם מגלה בעצמו יכולות, שלא ידע על קיומן בעבר.
•  האם עמידה בניסיון הופכת את ההתמודדות עם הניסיון הבא לקלה יותר?

המורה יספר לתלמידים את המקור הבא:
כשביקש הקב”ה מבני ישראל להקים את המשכן התנדבו אנשים להתעסק בבניה. כמו שכתוב: )שמות, ל”ה,כא(”ויבאו 
כל איש אשר נשאו לבו” הרמב”ן שואל: מניין ידעו כל האנשים הללו את המלאכות? הרי לא כולם היו אומנים במלאכתם 
- “שלא היה בהם מי שלמד את המלאכות הללו ממלמד, או מי שיאמן בהם ידיו כלל, אבל מצא בטבעו שידע לעשות כן, 
ויגבה לבו בדרכי ה’, לבוא לפני משה לאמור לו אני אעשה כל אשר אדוני דובר” כלומר, אותם אנשים באמת לא ידעו את 
המלאכה. אולם כאשר הם התנדבו ורצו ליטול חלק במלאכה התגלו אצלם כוחות מיוחדים ונעלמים, שלא ידעו על קיומם 

בעבר. הרצון לעסוק במלאכת המשכן נתן להם את הכוח ואת הכישרון לעשות זאת בפועל.

פתיחה: ניסיון לשם מה? 

פעילות 1:  הניסיון מגלה כוחות 

מהלך שיעור
ניסיון – נס להתנוסס! 

מחויבות ובחירה - איך הופכים נסיון לנס?

כיתה ה’
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ההמורה יחלק את הכיתה לקבוצות –כל קבוצה תקבל ניסיון  )נספח 2( עליה למלא משימות הקשורות אליו:
לכתוב המשך לסיפור – כיצד האדם התמודד עם הניסיון ואילו כישורים/ כוחות התגלו במהלך ההתמודדות?

לחבר סיסמה או לצייר ציור/ סמל הקשור לכוחות ולהעצמה, שקיבלו בעקבות הניסיון.
במליאה הקבוצות תצגנה את עבודתן. המורה יבקש מהתלמידים לסווג את מטרת הניסיון לשתי קבוצות.

התלמידים והמורה יגדירו יחד שני רווחים של האדם העומד בניסיון: 
א. האדם  מחזק את עקרונותיו ואת ערכיו ומגלה, כי הוא דבק בה’ לא מכח ההרגל אלא בצורה פנימית. 

ב. האדם מגלה בתוכו כוחות, תכונות וכלים חדשים, שלא הכיר בהם קודם
המורה יספר לכיתה את משל הגולם והפרפר ) נספח 3(.

נקודות לדיון: 
•  מדוע הפרפר צריך לחזק את כנפיו בעצמו, והקב”ה לא עשה מלכתחילה, שייוולד חזק?

•  מה הערך של גיוס הכוחות בעצמי ולא לקבל כוחות אלו מתנה משמיים? 
)כאן המורה יכול לספר לכיתה כי אש יוצאת משפשוף שתי אבנים זו בזו. ניתן להוציא אש מאבן – אך לשם כך דרושים 

הביטוש וההכאה(
•  מדוע דרושה הירידה לצורך עליה?

•  מדוע מביא הקב”ה ניסיון דווקא לצדיקים?

המורה יסביר בלשונו לתלמידים כמה שורות מתוך מאמר “ואתה תצווה”: 
זה, שבזמן  על  ביאור  הוא  מגיעים להמאור,  ונדכא(  )נשבר  כתית  למאור, שע”י  בכתית  לומר, שהפירוש  יש  “ולכאורה 
הגזירה דוקא באו למס”נ באופן נעלה ביותר 30. כי מס”נ היא מצד עצם הנשמה שלמעלה מגילוי, מאור )שממנו נמצא 
האור(, וע”י שהיו אז במצב דכתית )נשבר ונדכא(, נתגלה עצם הנשמה, מאור”. ויסביר, שכמו שכדי להוציא שמן זית טהור 
יש צורך לכתות ולמעוך את הזית –כך נראה כי, רק ע”י שאדם מגיע למצב של ביטוש, מצב של לחץ ושל עבודה פנימית 

– ניתן לגלות את עצם הנשמה ולמסור את הנפש. 

פעילות 2: לגלות את הרווחים

השליחות שלי בעולם  - עבודת ה’ 

מהלך שיעור
ניסיון – נס להתנוסס! 

המורה יספר את הסיפור הניסיון – כאתגר )נספח 4(. 
לסיום, המורה יבקש מהתלמידים  לשתף את חבריהם בדבר חדש, שהם למדו היום. 

סיום: סיפור 

שיעור מס' 12 חב”ד בינה – מתבוננים  מחויבות ובחירה - איך הופכים נסיון לנס?

כיתה ה’
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שיעור מס' 13 חב”ד דעת – מתחברים

השליחות שלי בעולם  -  מחויבות ובחירה

מערך שיעור
איך נעמוד בניסיון?

בשיעור הקודם למדנו, כי ביכולתו של הניסיון לרומם את האדם, ולהביאו לדרגות רוחניות, אליהן לא יכול היה להגיע בדרך אחרת.
אינו מעיד על  יודע, שהניסיון שקיבל  הניסיון, מקל את ההתגברות עליו. כשהאדם  עצם הידיעה שזו כל מטרת 

חולשה מצידו אלא להפך, על רצונו של ה’ לרוממו ולנשאו באמצעות הניסיון – קל לו יותר לגבור עליו. 
יחד עם הניסיון נותן הקב”ה את הכלים להתמודד איתו. בשיעור זה ירכשו התלמידים כלים ואסטרטגיות לעמידה 

מול ניסיונות על בסיס ההסתכלות הנכונה על מהותו של הניסיון, כפי שנלמדה בשיעורים הקודמים. 
המונעים  בכל  להתחשב  מבלי  במטרה  ודבקות  פנימית  נחישות  מתוך  לעמוד  היא  הניסיון  על  להתגבר  הדרך 
והמבלבלים מבחוץ.  כפי שעשה אברהם אבינו בדרכו לעקידת יצחק. השטן נדמה לו כנהר, אך הוא המשיך ללכת 
בתוך הנהר, אף שהמים הלכו וגבהו והגיעו עד לצווארו. כשראה השטן, שאברהם אינו מתפעל מהקשיים וממשיך 

בכל תוקף  - עזב אותו והנהר יבש. 
דרך נוספת להתגבר על הניסיון היא בקשת סיוע מיהודי אחר, כאשר שני יהודים נמצאים יחד. נפשותיהם האלוקיות 

מתחברות, באופן זה,יש להם כוח לגבור על המכשול.
עצה נוספת היא להסיח את הדעת מכל הדברים המבלבלים, להתעסק בדבר טוב וחיובי, וכן להביט קדימה ולשקלל 

את הרווח מול המחיר לטווח הארוך.

1. התלמידים יכירו, שאין לבקש ניסיונות בשל הסכנה הטמונה בהם.
2. התלמידים ילמדו לזהות סיטואציות, העלולות להביא לידי ניסיון. 

3. התלמידים יכירו אסטרטגיות שונות לעמידה בניסיונות:
א. לעמוד בתוקף מתוך נחישות פנימית, שיהודי רוצה וליהודי מתאים לעשות רק טוב.

ב. לבקש סיוע במידת הצורך )2 נפשות אלוקיות ונפש בהמית אחת(.
ג. להסיח את הדעת ע”י התעסקות בדבר חיובי.

ד. לשקלל רווח מול מחיר
ה. לזכור שניסיון זה לא דבר אמיתי– ברגע שעומדים בו הוא מתפוגג.

 

פתיחה:               סיפורה של חני                                     10 דקות, מליאה, יחידני

פעילות 1:           עבודה                                                  15 דקות, קבוצות

פעילות 2:           סימפוזיון כלים                                       15 דקות,  מליאה

סיום:                  כלים בדגלים                                         5 דקות, יחידני    

1. קטעי המידע למורה )נספח 2(  ) הכותרת היא למורה, עבור התלמידים יש להסיר את הכותרת(
) 2. דילמות )נספח 4(                     3. סיפורה של חני )נספח 1 

) 4. קטעי מידע לתלמיד, )נספח 2 
) 5. דגלים  )נספח 3 

6. אם השיעור מתקיים בשיטת “גיקסו” יש להכין גם:
    מדבקות בחמישה צבעים כמספר התלמידים. )מספר תלמידי הכיתה חלקי חמש( על כל מדבקה לכתוב  

   גם ספרה. למשל, אם בכיתה יש 30 תלמידים יהיו 6 מדבקות מכל צבע. וצבע ממוספר מ6-1. 
7. מחזיקי מפתחות כמספר התלמידים.

8. 5 דגלים מבריסטול/מבד עליהם יציירו התלמידים את הסמלים. אחד לכל קבוצה(
9. 5 דגלים לסיום השיעור, על כל דגל לרשום אסטרטגיה אחרת. 

מחויבות ובחירה - איך הופכים נסיון לנס?

כיתה ה’
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השליחות שלי בעולם  - עבודת ה’ 

המורה יכתב על הלוח ציטוט מברכות השחר: “אל תביאנו לא לידי חטא ולא לידי עבירה ועוון ולא לידי ניסיון”
ויבקש מהתלמידים להעלות קושי )בשיעור הקודם למדנו כי הניסיון מרומם את האדם. אם הניסיון כ”כ טוב ומרומם, מדוע 

אנו מבקשים שלא לבוא לידי ניסיון?( 
המורה יבקש מהתלמידים לענות על הקושי. 

ולסיום תשובותיהם הוא ימשיך על הלוח את המשך המשפט: “ולא לידי ביזיון”.
נקודות לדיון:

•  מהן הסכנות הטמונות בניסיון?
•  אילו רגשות מתעוררים אצל אדם, שמעד בניסיון?

•  מה ההבדל בין ניסיון, שה’ נותן לנו, לבין ניסיון, שאנחנו מעמידים את עצמנו בו? 
•  מהן הדרכים  המומלצות להימנע מהיתקלות בניסיונות? 

המורה יחלק לתלמידים את סיפורה של חני, ויבקש מהם לכתוב אותו שוב, כאשר חני נמנעת מכל היתקלות עם דבר, 
שיביא אותה לידי ניסיון. )נספח 1(

המורה יתן למספר תלמידים לשתף את כולם בסיפורים שכתבו. 
סיכום ביניים: 

“מלכתחילה עלינו להימנע מלהיות בסביבה, שתעמיד אותנו בפני ניסיון. אולם לעיתים ניסיון נכפה עלינו, ועלינו לדעת 
כיצד להתמודד איתו.” 

המורה יחלק את הכיתה לקבוצות. כל קבוצה תקבל כרטיסיה )נספח 2( ובה עצה להתמודדות עם הניסיון. הקבוצה תקרא 
את קטע המידע שברשותה, תבצע את המשימה, ותכין דגל, שעליו סמל, המביע את האסטרטגיה. המורה יסתובב בין 

הקבוצות, ויסייע בהכוונה. 

פתיחה: סיפורה של חני

פעילות 1:  עבודה 

מהלך שיעור
איך נעמוד בניסיון? 

שיעור מס' 13 חב”ד דעת – מתחברים מחויבות ובחירה - איך הופכים נסיון לנס?

כיתה ה’
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השליחות שלי בעולם  - עבודת ה’ 

מהלך שיעור
איך נעמוד בניסיון? 

שיעור מס' 13

כל קבוצה תשלח למליאת הכתה ד”ר מטעמה, שהוא למעשה נציג, שמייעץ, כיצד להתמודד עם ניסיון באמצעות הכלי, 
שאותו הקבוצה מציעה. המומחה יציג את האסטרטגיה עליו עבדה קבוצתו, ואת הדגל שהכינה הקבוצה. המורה יכנה כל 

אחת מהעצות בשם. ויצמיד אותו לדגל הקבוצה. 
המורה יצמיד לכל אחת מהד”ר שם, 

הצעה לשמות המומחים: ד”ר שוקל)רווח מול מחיר(, ד”ר דמיון)הניסיון הוא דמיון(, ד”ר חסון )לכל יהודי יש כח לעמוד 
בניסיון(, ד”ר פעיל)להסיח דעת ולמלא את הזמן בפעולה או במחשבה אחרת(, ד”ר ידידיה )להסתייע בחבר, יהודי נוסף 

וכד’(
המורה יציג דילמה )נספח 4(, וכל אחד מהמומחים נותן עצה על פי האסטרטגיה אותה הוא מייצג. 

פעילות 2: סימפוזיון כלים

התלמידים ימלאו את הדגלים שבדף )נספח 3(. בתוך כל דגל הם יכתבו את הכלי שלימד הנציג ואת שמו, לאחר מכן, 
התלמידים יגזרו את הדגלים, יחוררו אותם, ויכינו מהם מחזיק מפתחות.

סיום: כלים בדגלים

חב”ד דעת – מתחברים מחויבות ובחירה - איך הופכים נסיון לנס?

כיתה ה’
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נושא 3: האמצעים

לאחר העיסוק בתפקיד נבחן במסגרת נושא שלישי –האמצעים– 
נושאים חשובים ויסודיים, שיסייעו למילוי התפקיד באופן מיטבי. 

נושאי המשנה בהתאם לכך הם התקשרות לרבי )בהתאמה לי’ שבט( 
ושמחה )בהתאמה לחודש אדר(. 

1

 פריסה לכיתות א’-ו’ 
 טבלת נושאי השיעורים ומטרות

 מערכים
שיעור 14: הזכות והאחריות
  שיעור 15: כן, אנחנו יכולים 

שיעור 16: הרבי – נשיא הדור השביעי

א. התקשרות לרבי - 3 שיעורים
ב. שמחה פורצת גדר - 3 שיעורים 

באמצעות  לדורנו  שיש  הכוחות  את  נבחן  אלה  שיעורים  במסגרת 
הדור, שנה לאחר הסתלקותו של הרבי  נשיא  עלינו  התפקיד, שהטיל 

הריי”צ נ”ע, קיבל עליו הרבי את עול נשיאות ליובאוויטש. 
קבלת הנשיאות באופן רשמי הייתה באמצעות ההסכמה לומר מאמר 
חסידות, המבוסס על מאמר של הרבי הריי”צ, דיבור המתחיל: “באתי לגני”. 
“שביעין  היותנו  שעובדת  כך,  על  הרבי  דיבר  המאמר  אמירת  במהלך 
חביבין” הזוכים להשלים את המשימה של גילוי אלוקות בעולם, משימה, 
שהחל בה אברהם אבינו, ועסקו בה צדיקי כל הדורות וגדולי כל הדורות, 
הינה “לא עפ”י בחירתנו ולא ע”י עבודתנו, ובכמה עניינים אפשר שלא 
כפי רצוננו”... אך זהו תפקידנו, להוריד את השכינה, שתתגלה בעולמות 
חב”ד  חסידי  ואת  חב”ד  תורת  את  מלווה  זה  מוטו  דווקא.  התחתונים 
מאז תשי”א ועד היום. זהו המנוע רב העוצמה העומד בבסיס העשייה 

החב”דית הנמרצת.
הרבי הגדיר את דורנו, הדור השביעי, כ’ננס על גבי ענק’ ודיבר רבות על 
הכוחות הגדולים שיש לנו כדי להביא את המשיח. כל מעשה אפילו קטן, 

שיכול להכריע ולהשלים את ה’פאזל’ של עם ישראל לגאולה. 
     גם היחיד יכול למנף את כוחותיו לגאולה כללית ופרטית.

האמצעים / התקשרות לרבי  
המיקוד לכיתה ה’: הרבי נשיא הדור השביעי 

כיתה ה’
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פריסה לכיתות א’-ו’ 
האמצעים / התקשרות לרבי – הרבי נשיא הדור השביעי
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טבלת נושאי השיעורים ומטרות 

מטרותהסוגה בחב"דהשיעור

שיעור 14:
הזכות 

והאחריות

חכמה – פותחים 
1. התלמידים יעמדו על כך שזכות ואחריות, הינן שני צדדים של מטבע אחת, בכל  

    תחומי החיים.
2. התלמידים יכירו את המושג “דור השביעי”, מדוע הוא “שביעי”, ומהן הזכות 

    והאחריות, השמורות לדור זה.
3. התלמידים יבינו את מהות תפקיד הדור – הורדת השכינה מטה, כפי שהוא משתקף 

    הלכה למעשה. ויעמדו על כך, שהכח לעמוד בתפקיד ניתן לנו מנשיא הדור. 
4. התלמידים יפגשו, בלשון הרב, קטע קצר ומרכזי ממאמר “באתי לגני”. 

שיעור 15:  
כן, אנחנו 

יכולים!

1. התלמידים יבטאו את תחושותיהם לגבי מהות הדור שלנו, לטוב ולמוטב. בינה – מתבוננים
2. התלמידים יכירו את המשל והנמשל של “הננס על גבי הענק”, תוך הבנת 

    גדלותם של הדורות הקודמים והבנת הזכות של הדור שלנו.
3. התלמידים יעמדו על הכוחות המיוחדים, שיש בדור שלנו, שאותם העצים הרבי, 

    על מנת שנעמוד במשימה של הבאת הגאולה. בכח ההתקשרות נוכל להביא 
    כוחות אלו לידי ביטוי.

שיעור 16:
הרבי -  נשיא 
הדור השביעי

דעת- מתחברים 
ומיישמים

1. התלמידים יכירו בכך, שביאת המשיח תלויה בו באופן אישי.
2. התלמידים יתנסו באופן מעשי, ויפנים את העובדה, שיש לו כח לעשות... ולכל  

    מעשה קטן שלו יש כח להכריע.
3. התלמידים ירכושו כלים פרקטיים לעשייה מדברי הרבי.

האמצעים – התקשרות לרבי – הרבי נשיא הדור השביעי

תאריכים חסידיים משתלבים:  י’ שבט

כיתה ה’
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שיעור מס' 14 חב”ד חכמה – פותחים  התקשרות לרבי- הרבי נשיא הדור השביעי

האמצעים  -  התקשרות לרבי

מערך שיעור
 הזכות והאחריות

בשנת תשי”א, שנה לאחר הסתלקותו של הרבי הקודם-כ”ק הרבי הריי”צ נ”ע, קיבל עליו הרבי, נשיא 
דורנו, את עול נשיאות ליובאוויטש. קבלת הנשיאות באופן רשמי הייתה באמצעות ההסכמה לומר מאמר 
חסידות, המבוסס על מאמר של הרבי הריי”צ, דיבור המתחיל: “באתי לגני”. במהלך אמירת המאמר, 
התייחס הרבי לעובדת היותנו הדור השביעי בחסידות חב”ד. נושא זה, כפי שביאר אותו הרבי, הינו רב 

אחריות, כי זהו הדור, שעל כתפיו מונחת המשימה להביא את העולם אל הגאולה. 
בקול שבור מבכי, דיבר הרבי על כך, שעובדת היותנו “שביעין חביבין” הזוכים להשלים את המשימה של 
גילוי אלוקות בעולם, משימה, שהחל בה אברהם אבינו, ועסקו בה צדיקי כל הדורות וגדולי כל הדורות, 
הינה “לא עפ”י בחירתנו ולא ע”י עבודתנו, ובכמה עניינים אפשר שלא כפי רצוננו”... אך זהו תפקידנו, 

להוריד את השכינה, שתתגלה בעולמות התחתונים דווקא. 
מוטו זה מלווה את תורת חב”ד ואת חסידי חב”ד מאז תשי”א ועד היום. זהו המנוע רב העוצמה העומד 

בבסיס העשייה החב”דית הנמרצת.

1. התלמידים יעמדו על כך שזכות ואחריות, הינן שני צדדים של מטבע אחת, בכל תחומי החיים.
2. התלמידים יכירו את המושג “דור השביעי”, מדוע הוא “שביעי”, ומהן הזכות והאחריות, השמורות לדור זה.
3. התלמידים יבינו את מהות תפקיד הדור – הורדת השכינה מטה, כפי שהוא משתקף הלכה למעשה. 

    ויעמדו על כך, שהכח לעמוד בתפקיד ניתן לנו מנשיא הדור. 
4. התלמידים יפגשו, בלשון הרב, קטע קצר ומרכזי ממאמר “באתי לגני”. 

 

פתיחה:               כגודל הזכות, כן גודל האחריות                 10 דקות, מליאה

פעילות 1:           מי כאן חביב?                                         15 דקות, מליאה, יחידני 

פעילות 2:           הופכים את העולם                                  15 דקות, קבוצות או זוגות 

סיום:                 “באתי לגני”                                            5 דקות, יחדני    

  ) דף עבודה )נספח 1   •
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האמצעים  -  התקשרות לרבי

המורה ישאל את התלמידים, מי אוהב לקבל תפקידים מיוחדים. תפקידים שהם חשובים, ויש בהם גם אחריות כבדה. 
המורה יתייחס להיענות הגבוהה )כנראה( של התלמידים, ויפתח דיון על תפקידים, שיש בהם זכות אך גם אחריות, ואי 
אפשר לנתק בין השניים. המורה ייתן דוגמא של שר בממשלה לענייני בטחון, או שר האוצר, למשל. מצד אחד זהו תפקיד 
ובשעת  עליו,  מוטלת  כל האחריות  שני,  אך מצד  ועל מעמדו הרם.  על תפקידו  רבים מתקנאים בשר  ואזרחים  נחשק 

מלחמה חלילה או כשפורץ משבר כלכלי, מצפים ממנו לתת מענה.
התלמידים יוזמנו לתת דוגמאות נוספות לזכות שלצידה אחריות, מתחום החיים הכלליים ומתחום החיים הפרטיים. 

)כמו להיות אח/אחות גדולים בבית וכו’(

התלמידים יקבלו דף עבודה )נספח 1( שבו קטע, המסביר בדרך קלה את רעיון הדור השביעי, המובא בפרק ג’ במאמר 
“באתי לגני”, וישיבו על שאלות הבנה על הקטע. 

יובן מאין מגיע הביטוי “שביעי” )שביעי  לאחר העבודה היחידנית, התלמידים יקריאו את תשובותיהם. מתוך התשובות, 
למי?(, ומהו התפקיד המרכזי של דורנו. המורה יחדד את משמעות המושג: המשכת אלוקות לעולם, לפי המבואר בקטע 
ובעזרת דוגמאות. יודגש, שאנו שואבים את הכח לעמוד במשימה, מתוך הקשר עם נשיא הדור, שבהיותו שביעי כמו משה 
רבינו, הוא מוריד אלוקות עד המטה ממש. כאן ניתן לדבר על הקשר של העם הרבי שבאמצעותו ניתן למלא את התפקיד 

ולהמשיך אלוקות לעולם.

פתיחה: כגודל הזכות, גודל האחריות 

פעילות 1:  מי כאן חביב? 

מהלך שיעור
 הזכות והאחריות 

שיעור מס' 14

התלמידים יתבקשו, בקבוצות או בזוגות, לתת דוגמאות לדרכים שבהן ניתן להכניס אלוקות לעולם, וכך להפוך את העולם 
לקדוש לקראת הגאולה.

התלמידים יוכלו להציג את הדוגמאות בהמחזות, בציורים, או בחרוזים. המורה ייתן כדוגמאות, מצוות, שנעשות בכלים 
חומריים, תוכניות יהדות בכלים  מודרניים, ה”מבצעים” הקדושים, שנתן בידינו הרבי, כדי להגיע לכל מקום ולכל יהודי, וכו’

פעילות 2: הופכים את העולם

התלמידים יתבקשו להתבונן בקטע מתוך המאמר “באתי לגני” המובא בסוף דף ההפעלה )נספח 1(. 
כל תלמיד יצטרך למצוא מילים בקטע, המבטאות את צד ה”זכות” של הדור השביעי, ויסמן אותן בצבע אחד, וכן למצוא 

מילים בקטע, המבטאות את צד האחריות, ויסמן אותן בצבע אחר. 
לפנינו דוגמא:  

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

שכינה, ובתחתונים דווקא.” 

סיום: “באתי לגני”

חב”ד חכמה – פותחים  התקשרות לרבי- הרבי נשיא הדור השביעי
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שיעור מס' 15 חב”ד בינה – מתבוננים 

האמצעים  -  התקשרות לרבי

מערך שיעור
כן, אנחנו יכולים !

בשנת תשי”א, שנה לאחר הסתלקותו של הרבי הקודם-כ”ק הרבי הריי”צ נ”ע, קיבל עליו הרבי נשיא 
דורנו את עול נשיאות ליובאוויטש. קבלת הנשיאות באופן רשמי הייתה באמצעות ההסכמה לומר מאמר 
חסידות, המבוסס על מאמר של הרבי הריי”צ, דיבור המתחיל: “באתי לגני”. במהלך אמירת המאמר, 
התייחס הרבי לעובדת היותנו הדור השביעי בחסידות חב”ד. נושא זה, כפי שביאר אותו הרבי, הינו רב 

אחריות, באשר זהו הדור שעל כתפיו מונחת המשימה להביא את העולם אל הגאולה. 
בקול שבור מבכי, דיבר הרבי על כך שעובדת היותנו “שביעין חביבין” הזוכים להשלים את המשימה של 
גילוי אלוקות בעולם, משימה שהחל בה אברהם אבינו, ועסקו בה צדיקי וגדולי כל הדורות, הינה “לא 
עפ”י בחירתנו ולא ע”י עבודתנו, ובכמה עניינים אפשר שלא כפי רצוננו”... אך זהו תפקידנו, להוריד את 

השכינה, שתתגלה בעולמות התחתונים דווקא. 
מוטו זה מלווה את תורת חב”ד ואת חסידי חב”ד מאז תשי”א ועד היום. זהו המנוע רב העוצמה, העומד 

בבסיס העשייה החב”דית הנמרצת.

1. התלמידים יבטאו את תחושותיהם לגבי מהות הדור שלנו, לטוב ולמוטב. 
2. התלמידים יכירו את המשל והנמשל של “הננס על גבי הענק”, תוך הבנת גדלותם של הדורות 

    הקודמים והבנת הזכות של הדור שלנו.
3. התלמידים יעמדו על הכוחות המיוחדים, שיש בדור שלנו, שאותם העצים הרבי, על מנת שנעמוד 

    במשימה של הבאת הגאולה. בכח ההתקשרות נוכל להביא כוחות אלו לידי ביטוי.

 

פתיחה:               דור מיוחד                                          15 דקות, מליאה

פעילות 1:           ננס על גבי ענק                                   10 דקות, מליאה

פעילות 2:           תמונות מספרות                                  15 דקות, קבוצות

סיום:                  תפקידנו הגדול                                    5 דקות, מליאה

פתקים קטנים לשלשה תלמידים. )נספח 1(  •
) תמונות המצורפות, עותק מכל תמונה. )נספח 2   •

) דף שאלות קבוצתי, עותק לכל קבוצה. )נספח 3   •
 

התקשרות לרבי- הרבי נשיא הדור השביעי
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האמצעים  -  התקשרות לרבי

השיעור ייפתח בסיעור מוחין, התלמידים יתבקשו להשיב על השאלה: “מה אתם חושבים על הדור שלנו?” המורה יכתוב 
על הלוח במפוזר את כל הדברים שיאמרו, ויעודד להוסיף עוד ועוד ; מבחינות שונות: אנושית, יהודית, חסידית, לימודית, 

מבחינת אפשרויות, רצונות וכו’.
כאשר כל הרשימה תוצף על הלוח, המורה יזמין שני תלמידים, וייתן בידי כל אחד מהם טוש בצבע שונה. הנציגים, בעזרת 
שאר התלמידים, יצטרכו למיין, את מה שכתוב על הלוח לשתי קטגוריות: חיובית ושלילית. כל אחד מהם יקיף לסירוגין, 

עוד פרט, השייך לקטגוריה שלו.
לאחר שהרשימה תושלם ותמוין המורה יתחיל לשאול את התלמידים, מה הם יודעים על גדולתם של הדורות הקודמים 
)היהודיים כמובן(. המורה יכתוב גם את הרשימה הזו על הלוח ואף יוסיף משלו את הידוע על הדורות הקודמים, תלמידי 

חכמים רבים בקנה מידה עצום, צדיקים רבים בעלי רוח הקודש, כל העם שומרי מצוות וכו’. 
המורה יעורר דיון.

נקודות לדיון:
• איזה דור מתאים יותר שיביא את הגאולה?

• אם הדורות הקודמים נשגבים יותר, איך זה שהתפקיד נפל בחלקינו? 
התלמידים ייעזרו בידע משיעור קודם, אודות היותנו שביעין חביבין. התלמידים יגיעו למסקנה, שבאמת הדורות הקודמים 

הם שעשו את העבודה הרבה, לנו נשאר רק להביא אותה לסיומה הטוב. 

התלמידים יוזמנו להתנסות. המורה יקרא לשלושה תלמידים. כל אחד יקבל פתק קטן )נספח 1( ועליו משימה פשוטה. 
תלמיד מס’ 1 יקבל פתק שעליו כתוב: “הבא דף למרכז הכיתה”. תלמיד מס’ 2 יקבל פתק שעליו כתוב: “הבא עיפרון 

למרכז הכיתה”. תלמיד מס’ 3 יקבל פתק שעליו כתוב: “צייר עיגול קטן על דף במרכז הכיתה”. 
שלושת התלמידים יקראו בשקט את משימותיהם. המורה ישאל את תלמיד מס’ 3 האם הוא יכול מיידית, ללא הכנות, 
למלא את משימתו. התלמיד ישיב, שהוא אינו יכול לעשות זאת. המורה ישאל אותו, האם המשימה קשה, התלמיד ישיב 
שלא. המורה יבקש מן התלמיד, שיקריא לתלמידי הכיתה את המשימה שלו. לאחר מכן, המורה יבקש מתלמיד מס’ 1 
למלא את המשימה שלו, והוא יעשה זאת. אחר כך יבקש מתלמיד מס’ 2 למלא את המשימה שלו, וגם הוא יעשה זאת, 

לבסוף יחזור שוב לתלמיד מס’ 3, ויבקש ממנו למלא את משימתו. כמובן, עכשיו המשימה תיעשה מיד ללא שום קושי.
יערך דיון, שינתח את ההתנסות, וישליך את הנלמד ממנה לעבודתם המשמעותית של הדורות הקודמים, שהכשירה את 
הקרקע לעבודתנו. ברור שלחפש ולמצוא דף ולהביאו, וכך גם עיפרון, זו עבודה יותר רחבה ומאמצת מאשר לצייר עיגול 

פצפון. המורה יסביר את משמעות המשל “ננס על גבי ענק” בהקשר של דורנו לעומת הדורות הקודמים.

פתיחה: דור מיוחד 

פעילות 1:  ננס על גבי ענק

מהלך שיעור
כן, אנחנו יכולים ! 

שיעור מס' 15 חב”ד בינה – מתבוננים  התקשרות לרבי- הרבי נשיא הדור השביעי
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האמצעים  -  התקשרות לרבי

מהלך שיעור
כן, אנחנו יכולים ! 

שיעור מס' 15

המורה יציע לתלמידים להתמקד עתה במעלות המיוחדות, שיש בכ”ז בדורנו, המסייעות לנו בתפקידנו הגדול. 
הכיתה תחולק ל6 קבוצות. כל קבוצה תקבל תמונה )נספח 2(, המבטאת מעלה מיוחדת שיש בדור שלנו, אפילו על פני 

הדורות הקודמים. חברי הקבוצה ימלאו יחד את כרטיס המשימות )נספח 3(, המתייחס לתמונה. 

פעילות 2: תמונות מספרות

לאחר מילוי המשימות יערך סבב, שבו כל קבוצה תציג את עבודתה. 
)אחת המשימות היא לתת כותרת לתמונה. בכיתה שבה יש בזה צורך, ניתן להקל על התלמידים ולכתוב על הלוח את 
רשימת הכותרות הבאה, שכל קבוצה תבחר לעצמה את הכותרת המתאימה לתמונה שלה: גאווה יהודית, יהדות בכל גיל, 

יהדות בכל מקום, אמונת חכמים/קשר לנשיא הדור, לימוד חסידות בשפע(
ונלך  נרבה ללמוד את דברי הרבי, נשמע להוראותיו,  ואכן, אם  יסכם, שהרבי מצפה מאיתנו לעמוד בתפקידנו  המורה 

בדרכיו, נגלה, שיש לנו את הכוחות הדרושים להכין את העולם לגאולה. 

סיום: תפקידנו הגדול

חב”ד בינה – מתבוננים  התקשרות לרבי- הרבי נשיא הדור השביעי
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שיעור מס' 16

האמצעים  -  התקשרות לרבי

מערך שיעור
הרבי - נשיא הדור השביעי

בשיעורים הקודמים למדנו על הייחודיות של המשימה אותה הטיל הרבי על דורנו, הדור השביעי. הדור 
שהוא כ’ננס על גבי ענק’ ועל הכוחות הגדולים, שיש לנו כדי להביא את המשיח. 

בשיעור הזה נתמקד בכוחות, שניתנו לכל יהודי כפרט ולכולנו כדור כדי להביא את המשיח. נראה את 
מעלת המעשה, כל מעשה אפילו קטן, שיכול להכריע ולהשלים את ה’פאזל’ של עם ישראל לגאולה. 

כללית  לגאולה  כוחותיו  את  למנף  היחיד  יכול  כיצד  הרבי-  מדברי  מעשיות  בעצות  גם  נבחין  בהמשך 
ופרטית.

1. התלמידים יכירו בכך, שביאת המשיח תלויה בו באופן אישי.

2. התלמידים יתנסו באופן מעשי, ויפנים את העובדה, שיש לו כח לעשות... ולכל מעשה קטן שלו יש כח 

להכריע.

3. התלמידים ירכושו כלים פרקטיים לעשייה מדברי הרבי.
 

פתיחה:               מכתב +דיון                                                              15 דקות, מליאה

פעילות 1:           החתיכה החסרה, אצלך                                             15 דקות, זוגות, מליאה

פעילות 2:           המעשה הוא העיקר                                                  10 דקות, קבוצות 

סיום:                  הערך של כל מעשה                                                    5 דקות, מליאה  

• מכתב עם “נמען האבוד” )נספח 1(
• משפטים לפעילות הסיום )נספח 4(

• מאזניים )נספח 5(
) • פתגמים, לגזור לצורת פאזל ולהשמיט חתיכה מכל אחד. )נספח 2 

) • דפי העבודה )נספח 3 
• להצטייד במראה בקופסא

  jem במידת האפשר מומלץ להיערך ולהקרין קטע מוידאו של הרבי, אפשר מהוידאו ‘אתגר’ של •
he.chabad.org נמצא באתר  

חב”ד דעת – מתחבריםהתקשרות לרבי- הרבי נשיא הדור השביעי
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האמצעים  -  התקשרות לרבי

המורה יקריא בכיתה מכתב )נספח 1(, ויספר שזהו מכתב, שהלך לאיבוד. למי מתאים המכתב הזה? למה? למי הייתם 
שולחים אותו? מהן התכונות הדרושות שיהיו  לאדם, ששולחים לו מכתב כזה?

שלב א’: 
המורה ישאל את התלמידים, “אילו כוחות לדעתכם צריך כדי למלא תפקיד זה”? המורה ירשום על הלוח את כל הכוחות 

שלדעתם צריך בשביל זה? עכשיו נראה למי בעצם יש את התכונות הנדרשות?
שלב ב’: 

המורה יזמין שלושה נציגים, וייתן להם קופסא עם מראה, ולא יאמר לשאר התלמידים מהי תכולת הקופסא. המשימה 
תהיה, לתת להם לתאר 3 דברים טובים על מה שיש בפנים - לרשום את התכונות הטובות על הלוח. ניתן להעביר את 

הקופסא בין כל תלמידי הכיתה או רק בין תלמידים נבחרים. לבסוף המורה יראה לכיתה כולה מהי תכולת הקופסא. 
מסקנה: 

יש לנו הרבה כוחות להביא את המשיח. המכתב מיועד לכל אחד מאיתנו.

להביא את המשיח זה נשמע משהו ענק, גדול. איך ניתן לעשות זאת בכוחותינו?!
המורה יחלק לכל זוג תלמידים פאזל שלא יוכלו להשלים כיוון שיהיה חסר בו חלק אחד )נספח 2(. 

להלן הפתגמים:
· “המעשה הוא העיקר” - מעשה זה  חשוב ביותר.

·  “טובה פעולה אחת מאלף אנחות” - פעולה, מעשה -  טובים יותר מאנחות.
יקשר המורה את הניסוי שלהם  יקבלו את החלק החסר מהמורה. הוא  כי חסר חלק, הם  ויגלו  לאחר שינסו להשלים 

לגאולה. כדי להביא את הגאולה דרוש עוד מעשה אחד קטן, וזה בכוחו של כל יהודי.
מסקנה: היה חסר חלק בפאזל. העולם כולו מחכה למעשה טוב אחד או למצווה אחת, שילד יהודי יעשה כדי להביא את 

המשיח, אפילו מעשה קטן. יכול  להשלים את ה”פאזל של הגאולה”.

פתיחה: מכתב + דיון 

פעילות 1:  איך נעשה את זה?

מהלך שיעור
הרבי - נשיא הדור השביעי 

שיעור מס' 16 חב”ד דעת – מתחבריםהתקשרות לרבי- הרבי נשיא הדור השביעי
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האמצעים  -  התקשרות לרבי

מהלך שיעור
הרבי - נשיא הדור השביעי 

שיעור מס' 16

הכיתה תתחלק לקבוצות. כל קבוצה תעבוד על אסטרטגיה מעשית אחרת: המעשה הוא העיקר, להאמין בכוחות שיש לנו, 
לא להסתפק בקיים ולהוסיף, הרבי מאמין בכוחותינו להביא את המשיח, גם אם תכונה נראית לא טובה- נצלו אותה לטוב, 

לא להתייאש )נספח 3(.

פעילות 2: המעשה הוא העיקר

המורה ימחיש בעזרת מוצג או בעזרת פנטומימה את המשפטים. הקבוצה שתזהה את הנושא של הפנטומימה תוזמן 
לעמוד/למחוא כפיים. במידת הצורך, אם התלמידים מתקשים לנחש, המורה יקריא את המשפט.

1. המורה יראה ילקוט עם כל הציוד -  משפט מרמז: נתתי לכם את כל הכוחות ואני סומך עליכם.
2. המורה יראה מחק ועפרון – משפט מרמז: אם משהו לא מצליח, נסו שוב ושוב.

3. המורה יקרא לתלמיד, שיעשה פנטומימה של עלייה במדרגות. משפט מרמז: תמיד להוסיף ולעלות.
4. המורה יכתוב על הלוח ‘שייך רק ל...’ משפט מרמז: השתמש בכוחות, שמיוחדים רק לך. 

5. המורה יראה סכין וירקות. משפט מרמז: גם תכונה שנראית לא טובה, השתמש בה לטוב!
המורה יסביר, שלכל אחד יש כוחות מיוחדים, כפי שהרבי מסביר, שבכוחו של כל אחד מאיתנו להביא את המשיח. 

הוא יתלה על הלוח משפטים )נספח 4(, שמסכמים את מה שנלמד בשיעור. ולסיום יציג להם את המאזניים )נספח 5( 
וידבר על הרעיון, שכל מעשה שלנו, ואולי ההחלטה הקטנה שנצא איתה מהשיעור, היא זו שתכריע את הכף.

אפשרות, להקרין חלק מהסרט ‘האתגר’ של jem. כסיום.

סיום: “באתי לגני”

חב”ד דעת – מתחבריםהתקשרות לרבי- הרבי נשיא הדור השביעי
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נושא 3: האמצעים

אמצעי נוסף למילוי השליחות הוא השמחה. השמחה היא יסוד חשוב 
בעבודת ה’. עם זאת, לפעמים קשה לשמוח, עקב מאורעות מעציבים 
האמונה  הכול?  למרות  לשמוח  אפשר  כיצד  דאגה.  מעוררי  ומצבים 
בהשגחה הפרטית מביאה להכרה, שהכול מאיתו יתברך. ההתבוננות 
בכך מעוררת את האדם לביטחון בה’. המאמין בהשגחה פרטית בוטח 
שהכול טוב, ש’אין רע יורד מלמעלה’ וסוף הטוב להתגלות. החשיבה 

החיובית עוזרת לסלק את הדאגות ולהתחבר לרגש השמחה. 
שתי  באמצעות  נבחנת  רצויים  שאינם  אירועים  בזמן  בטוב  האמונה 
תפיסות עולם: תפיסתו של רבי עקיבא האומר ש’הכל לטובה’- אמנם 
האירוע איננו חיובי, אך הוא מוביל לתוצאה חיובית. לעומתו, התפיסה 
של נחום איש גמזו מבטאת אמונה בדרגה גבוהה יותר, ‘גם זו לטובה’- 

האירוע עצמו הוא טוב.  

האמצעים / שמחה פורצת גדר  
המיקוד לכיתה ה’: אני מאמין - אני שמח

1

 פריסה לכיתות א’-ו’ 
 טבלת נושאי השיעורים ומטרות

 מערכים
   שיעור 17: להיות בשמחה תמיד
 שיעור 18: שמחה פורצת גדר 

שיעור 19: חוגגים בשמחה
  שיעור 20: יוצרים טוב

א. התקשרות לרבי - 3 שיעורים
ב. שמחה פורצת גדר - 4 שיעורים 
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פריסה לכיתות א’-ו’ 
אמצעים / שמחה פורצת גדר – אני מאמין - אני שמח

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.

שבאה 
שמחה טבעית 

ש 
י

ממניעים חיוביים רוחניים 
שהמניע 

שמיים. ככל 
או ג

יהיה פנימי ורוחני יותר, כך 
שמחה יהיה תוקף רב 

ל
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

וָעצמתית.

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 לטוב. 
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 קנאה ותחרות. 

שמוח 
פיתוח יכולת ל

ולרצות בטובת האחר 
שפחתי, 

במעגל המ
הכיתתי והקהילתי. 

פיתוח יכולת אבחנה 
שמחה ראויה 

בין 
להוללות.

שמירה על גבולות 
הראוי במסיבות.

שמיות 
איזון בין ג

שמחה 
לרוחניות 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.
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טבלת נושאי השיעורים ומטרות 

מטרותהסוגה בחב"דהשיעור

שיעור 17:
להיות 

בשמחה 
תמיד

חכמה – פותחים 

1. התלמידים יסיקו, כי השמחה היא יסוד חשוב בעבודת ה’.
2. התלמידים יעלו מצבים מן החיים, שבהם קשה לשמוח. 

3. התלמידים ייזכרו ברעיון ההשגחה הפרטית )אשר נלמד בעבר( – ה’ מנהל את 
    העולם על כל פרטיו, וכל האירועים – ממנו בלבד. 

4. התלמידים יעמדו על הרעיון, שאין הרע יורד מלמעלה. 
5. התלמידים יעמדו על הקשר, שבין האמונה בהשגחה הפרטית ובין הביטחון והשמחה.

שיעור 18: 
שמחה 

בינה – מתבונניםפורצת גדר

1. התלמידים יקשרו  בין היחידה הנלמדת לבין היחידה הקודמת על השגחה פרטית.
2. התלמידים יבחינו בכך, שרע איננו בהכרח כזה. 

3. התלמידים יכירו את הסיפורים של רבי עקיבא ושל נחום איש גם זו.
4. התלמידים יבחינו בין צורות ההסתכלות של רבי עקיבא ושל נחום איש גמזו.

5. התלמידים יבררו, כיצד תפיסה זו מסייעת להם בהתמודדות בחייהם.

שיעור 19:
חוגגים 
בינה – מתבונניםבשמחה

1. התלמידים יעמדו על יכולת הבחירה בגישה לחיים, ושביכולתם לשלוט על רגש השמחה.
2. התלמידים  יפנימו תפיסה זו.

3. התלמידים יתנסו בשינוי זווית הראיה בהצגת מקרה מציאותי.

שיעור 20:
יוצרים טוב

דעת-  
מתחברים 
ומיישמים

1. התלמידים יכירו את מעלות החשיבה החיובית ככלי להתמודדות מול מציאות או מול מצב, 
    שאינו חיובי וככלי לשינוי מציאות.

2. התלמידים יחוו התמודדות מול קשיים באמצעות חשיבה חיובית במעגלים שונים 
    ובתחומים שונים בחייהם .

3. התלמידים יפנימו אופנים ליצירת חשיבה חיובית יזומה.
4. התלמידים יישמו את הנלמד בנושא בסוגיות מחיי היום יום שלהם.

אמצעים / שמחה פורצת גדר – אני מאמין - אני שמח

תאריכים חסידיים משתלבים:  חודש אדר

כיתה ה’
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שיעור מס' 17 חב”ד חכמה – פותחים  שמחה פורצת גדר - אני מאמין אני שמח 

האמצעים  -  שמחה פורצת גדר

מערך שיעור
 אין רע יורד מלמעלה

השמחה היא יסוד חשוב בעבודת ה’. עם זאת, לפעמים קשה לשמוח, עקב מאורעות מעציבים ומצבים 
כבר  אודותיה  )שעל  הפרטית  בהשגחה  האמונה  הכול?  למרות  לשמוח  אפשר  כיצד  דאגה.  מעוררי 
שוחחנו בשני השיעורים הראשונים של הנושא ‘הפרט בחברה – כוחות ויכולות’( מביאה להכרה, שהכול 
מאיתו יתברך. ה’ הוא מקור הטוב, והוא אוהב כל יהודי, ודואג לכל יהודי כמו לבן יחיד. ההתבוננות בכך 
מעוררת את האדם לביטחון בה’. המאמין בהשגחה פרטית בוטח שהכול טוב, וסוף הטוב להתגלות. 

החשיבה החיובית עוזרת לסלק את הדאגות ולהתחבר לרגש השמחה. 
בשיעור זה נציג את הרעיון ‘אין הרע יורד מלמעלה’ באופן כללי, ובשיעורים הבאים נתמקד באופנים 

שונים לבחינת היחסים בין הרע לבין הטוב. 

1. התלמידים יסיקו, כי השמחה היא יסוד חשוב בעבודת ה’.
2. התלמידים יעלו מצבים מן החיים, שבהם קשה לשמוח. 

3. התלמידים ייזכרו ברעיון ההשגחה הפרטית )אשר נלמד בעבר( – ה’ מנהל את העולם על כל פרטיו,  
    וכל האירועים – ממנו בלבד. 

4. התלמידים יעמדו על הרעיון, שאין הרע יורד מלמעלה. 
5. התלמידים יעמדו על הקשר, שבין האמונה בהשגחה הפרטית ובין הביטחון והשמחה.

 

פתיחה:               השמחה יסוד חשוב בעבודת ה’                               10 דקות, מליאה, יחידני

פעילות 1:           כשקשה לשמוח                                                    5 דקות, זוגות

פעילות 2:           ההשגחה הפרטית                                                 15 דקות, מליאה

פעילות 3:           לשמוח, גם כשהכול נראה קודר-סיפור                    10 דקות, מליאה, יחדני

סיום:                  שמחה מחוללת שינוי                                             5 דקות, מליאה    

1. כרטיסים עם תכונות )נספח 1( 
2. שני אנשים מתאבקים )נספח 2( 

3. סיפור “כוחו של ביטחון” )נספח 4(
4. מראה לוח )נספח 6( 

 ) 5. דפי הפעלה )נספח 3 ונספח 5 
6. להצטייד בשירו של אברהם פריד ‘העלה והתולעת’ או לחילופין בתמונות של הסיפור ‘העלה 

    והתולעת’ )הסיפור סופר בתחילת השנה, בתוך הנושא ‘הפרט בחברה - כוחות ויכולות’(
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המורה: “השמחה היא יסוד חשוב מאוד בעבודת ה’. אבל, לפעמים, קצת קשה להיות בשמחה. 
מתי, למשל?

למשל, כשקורים כל מני אירועים מעציבים, וכשיש כל מיני מצבים מעוררי דאגה...”
כל תלמיד/זוג יקבל דף, שעליו מצוירת שמש ועליה כיתוב: “שמחה”. מסביב לשמש מצוירים עננים )נספח 3(. 

כל תלמיד/זוג יכתוב על העננים מאורעות מעציבים ומצבים מעוררי דאגה, המפריעים לאדם לשמוח )“מעיבים על שמש 
השמחה”(. כדאי לכתוב אירועים אמיתיים מן החיים, ואפילו אירועים ומצבים, שהתלמידים עצמם מתמודדים עמם.   

דוגמות למאורעות מעציבים: תלמיד נכשל במבחן, הטיול התבטל, פיטרו אדם מעבודתו, אין כסף לשלם דמי שכירות על 
הדירה, הילד חלה, פרצה מלחמה, התרחשה תאונת דרכים, הרכב נגנב, רכוש נשרף, לזוג אין ילדים וכו’ וכו’.  

- כמה תלמידים/זוגות יתבקשו להקריא במליאה דוגמות, שכתבו בעננים.

האמצעים  -  שמחה פורצת גדר

שלב א’:
עצבות ושמחה – מיון תכונות 

המורה יצייר על הלוח שני פרצופים– אחד עצוב ואחד שמח.
המורה יציג כרטיסיות עם תכונות, וישאל, “למי מהפרצופים מתאימה כל אחת מן התכונות” )נספח 1(. 

לסיום, המורה ישאל: “איזה פרצוף מתאים יותר לחסיד?” השמח!
- “מדוע?”

שלב ב’:
 - מעלת השמחה – מתבוננים בתמונה

המורה יתלה על הלוח תמונה - שני אנשים, הנאבקים זה בזה )נספח 2(. 
המורה: אחד הנאבקים עצוב, והשני שמח. מי מהם ינצח?

כדי להגיע לתובנות אודות מעלת השמחה מומלץ ליצור התחברות לרגשות ע”י השלמת משפטים – כשאני עצוב... כשאני 
שמח... – אפשר לבקש, שכל תלמיד ישלים חמישה משפטים של “כשאני עצוב...” וחמישה משפטים של “כשאני שמח” 
)דוגמות: כשאני עצוב – אני רוצה להיות לבד. כשאני עצוב – אני רוצה לישון. כשאני שמח – אני רוצה לשנות את העולם. 
כשאני שמח – האתגרים נראים לי קלים פתאום. כשאני שמח – אני רוצה לשמח את כולם וכו’(. אח”כ מקריאים את 

המשפטים במליאה ומסכמים – כשעצובים – אין כוח ואין חשק לשום דבר. כששמחים – מלאים אנרגיה וכוח לעשות. 
מתוך הכוונה יעלו הנקודות הבאות:

- השמחה מעניקה כוחות, מביאה לזריזות ולדבקות במטרה, והתכונות הללו הן תנאי לניצחון. 
- השמחה מעניקה לאדם כוח להתגבר על כל המכשולים, החיצוניים והפנימיים.

כשיהודי רוצה לקיים מצווה, הוא עלול להיתקל בקשיים מבחוץ, מן הסביבה. אבל אם הוא שמח, שום אתגר לא ירתיע 
אותו. יתר על כן, אנו נתקלים גם בקשיים מבפנים. בתוכנו מתחולל קרב תמידי בין שני יצרים )שתי נפשות(. כדי לנצח את 

היצר הרע )הנפש הבהמית( מוכרחים להיות בשמחה!  
לכן השמחה היא יסוד חשוב כל כך בחסידות.

פתיחה: השמחה – יסוד חשוב בעבודת ה’

פעילות 1:   כשקשה לשמוח – מעלים מצבים מעציבים

מהלך שיעור
 אין רע יורד מלמעלה 

שיעור מס' 17 חב”ד חכמה – פותחים  שמחה פורצת גדר - אני מאמין אני שמח 
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האמצעים  -  שמחה פורצת גדר

המורה: “אכן, מאורעות שונים עלולים להעיב על רגש השמחה, להדאיג מאוד, ואף לגרום לאדם לשקוע בעצבות. עם 
זאת, החסידות דורשת מן האדם להיות שמח בכל מצב, גם במצב, שהכול סביב נראה מדאיג, רע וקודר. 

“למה חשוב לשמוח בכל מצב? מה תהיינה התוצאות של השמחה?”
“כיצד אפשר לשמוח למרות הכול? כדי לשמוח בכל מצב, יש לזכור רעיון אחד חשוב מאוד...”

שלב א’:
ה’ משגיח על כל נברא – נזכרים במה שלמדנו.

המורה יפעיל את השיר “העלה והתולעת” של אברהם פריד )רק בית או שניים(, או, לחילופין, יציג תמונות אחדות מן 
הסיפור על העלה והתולעת )הסיפור הופיע בתחילת השנה, בתוך הנושא ‘הפרט בחברה - כוחות ויכולות’(. 

- “זוכרים את הרעיון? מהו? דיברנו על כך בתחילת השנה...”
“השגחה פרטית.”

- “מה פירוש השגחה פרטית?”    
“ה’ משגיח על כל ברואיו בכל רגע ורגע, ודואג לכל מחסורם. ה’ דואג אפילו לתולעת קטנה, קל וחומר שהוא דואג לנו, 

בניו האהובים.
ונזכור שה’ מנהל את חיינו בכל רגע ורגע, וכל המתרחש עמנו מגיע ישירות ממנו, נוכל  אם נאמין בהשגחה הפרטית, 
להתפטר בקלות מן הדאגות, ואפילו לחייך. נוכל להרגיש בטוחים ומאושרים, כמו תינוק, הנמצא בזרועותיו החסונות של 

אביו האוהב.”  
שלב ב’:

אין רע יורד מלמעלה – חידה 
המורה: “רעיון ההשגחה הפרטית מתקשר עם כלל חשוב מאוד, שלימדו אותנו חז”ל”.  

המורה יכתב על הלוח חידה – ארבע מילים, בלי סדר. הוא יאמר, שכדי להגיע לתשובה יש לכתוב במקום כל מילה את 
המילה ההפוכה )למשל אור-חושך, חי-מת, עצוב-שמח(, ולנסות לבנות מן המילים ההפוכות משפט. מה קיבלנו?  

המילים הן: יש מלמטה טוב עולה לאחר שכותבים את ההפכים, מנסים לחבר אותם יחד למשפט. מקבלים את המשפט: 
אין רע יורד מלמעלה

שלב ג’: 
“מה פירוש ‘אין רע יורד מלמעלה’?” - דיון

“כאמור, כל מאורע המתרחש בעולם הוא בהשגחה פרטית – הוא מאת ה’. “
“האם ה’ רוצה לצער את נבראיו, או להיטיב להם? מדוע?”

“ה’ הוא טוב. תכלית הטוב. וטבע הטוב – להיטיב, לעשות טוב לאחרים.
וכיוון שה’ הוא טוב, ולא סתם טוב, אלא מקור הטוב, וכיוון שה’ רוצה להיטיב לנבראיו, ובמיוחד ליהודים, בניו האהובים - לא 

ייתכן שהמאורע, שבא עלינו מאת ה’, יהיה רע. אולי הוא רק נראה כמו רע, אבל באמת – הוא טוב...”
אפשר, תוך כדי ההסבר, לשרטט על הלוח תרשים זרימה )נספח 6( 

פעילות 2: השגחה הפרטית

מהלך שיעור
 אין רע יורד מלמעלה 

שיעור מס' 17 חב”ד חכמה – פותחים  שמחה פורצת גדר - אני מאמין אני שמח 
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המורה: “לפעמים רואים מיד את יד ה’ הדואגת והאוהבת. הכול זורם על מי מנוחות, וגם אם משהו נראה לרגע כרע, הוא 
מתהפך מיד לטובה. אבל, לפעמים יד ה’ מסתתרת. הכול נראה רע וקודר, ונדמה כי אין שום מוצא, אין שום סיכוי שמשהו 

ישתנה ויסתדר. 
גם במצבים כאלו אפשר וכדאי להיות בשמחה.” 

המורה יספר סיפור על יהודי, שבטח בה’ והיה שמח, גם כשהכול סביב נראה קודר וחסר תקווה )מצורף – נספח 4.
- כדאי לעצור את הסיפור בשלב שבו יוצא החוכר מן הבית, בדרכו אל הפריץ, ולחלק לתלמידים דף משימות )נספח 5(. 
לאחר שתלמידים אחדים יציגו את יצירותיהם, המורה יסכם, כי החוכר בחר לבטוח בה’ ולהיות שמח, גם כשהכול סביב 

נראה חסר תקווה. 
מסקנה: 

“עצם השמחה והביטחון יכולים לחולל את השינוי.  
כשמאמינים, שהכול מאת ה’ ולכן הכול טוב, ובוטחים שהטוב יתגלה, הדאגות מסתלקות, והשמחה ממלאת את הלב. 

וכשה’ רואה, שהאדם שמח, גם כשקשה, הוא נותן לאדם סיבות לשמוח, והטוב מתגלה לעין כול, בלי מסכות!”

התלמידים ישלימו בסבב את המשפט הבא:
חשוב לי לשמוח בכל מצב כ...

האמצעים  -  שמחה פורצת גדר

פעילות 3 – לשמוח, גם כשהכול נראה קודר - סיפור 

סיום: שמחה מחוללת שינוי

מהלך שיעור
 אין רע יורד מלמעלה 

שיעור מס' 17 חב”ד חכמה – פותחים  שמחה פורצת גדר - אני מאמין אני שמח 
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שיעור מס' 18 חב”ד בינה – מתבוננים 

האמצעים  -  שמחה פורצת גדר

מערך שיעור
“הכל לטובה”  או  “גם זו לטובה”?

בשיעור הקודם דובר על  חשיבות השמחה ועל הדרך להגיע אליה מתוך ההתבוננות בהשגחה פרטית 
והאמונה,  ש’אין רע יורד מלמעלה’ בשיעור זה נעמיק במושג ונראה, כיצד מתבטאת האמונה בטוב של 

אירועים, שאינם רצויים. ניתן  לבחון זאת באמצעות שתי תפיסות עולם: 
תפיסתו של רבי עקיבא, אמנם האירוע איננו חיובי, אך הוא מוביל לתוצאה חיובית, כפי שהדבר משתקף 
יותר-  גבוהה  בדרגה  אמונה  מבטאת  גמזו  איש  נחום  של  התפיסה  לעומתו,   . לטובה’  ‘הכל  באמרתו: 
האירוע עצמו הוא טוב.  וכ’גם זו לטובה’ נעמוד על ההבדלים בין הגישות ועל הסיפור העומד מאחוריהם, 
ונראה כיצד העניין ניתן למימוש בחיי היום יום, ומהם היתרונות להסתכלות כזו, למרות שלא פשוט לסגל 

אותה.

התלמידים יקשרו בין היחידה הנלמדת לבין היחידה הקודמת על השגחה פרטית.  .1
התלמידים יבחינו בכך, שרע איננו בהכרח כזה.   .2

התלמידים יכירו את הסיפורים של רבי עקיבא ושל נחום איש גם זו.  .3
התלמידים יבחינו בין צורות ההסתכלות של רבי עקיבא ושל נחום איש גמזו.  .4

התלמידים יבררו, כיצד תפיסה זו מסייעת להם בהתמודדות בחייהם.  .5

 

פתיחה:               אין רע יורד מלמעלה                                                       15 דקות, מליאה 

פעילות 1:           סיפור רבי עקיבא ונחום איש גמזו-קריאת סיפור                  10 דקות, מליאה

פעילות 2:           אבחנה בין שני סוגים של השקפות                                        10 דקות, מליאה

סיום:                  מילוי העננים                                                                   10 דקות, זוגות, מליאה 
  

1. סיפור של רבי עקיבא ושל נחום איש גם זו )נספח 1( 
2. משפטי רבי עקיבא ושל נחום איש גמזו )נספח 2(

 ) 3. עננים )נספח 3 
4. רצועות בריסטול / נייר קרפ ב-2 צבעים שונים  )לבחירה(

 

שמחה פורצת גדר - אני מאמין אני שמח 
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האמצעים  -  שמחה פורצת גדר

שלב א’:
אפשרות א’: המורה יכנס לכיתה ויספר, שהוא אינו מוצא את הפתיחה היפה, שהכין לשיעור או את דפי העבודה המושקעים. 
להלחץ וכו’ ואז לשאול את התלמידים, רגע, למדנו בשיעור הקודם על השגחה פרטית... לכן-מה יכול להיות טוב בזה שאין 

לי את דפי העבודה? המורה יכתוב על הלוח את הנאמר, ויפריד בין טוב עצמי לטוב שכתוצאה מזה...
אפשרות ב’: המורה יבקש מאחד התלמידים לשתף במשהו לא טוב, שקרה לו השבוע ומנסים לשאול אותו מה יכול להיות 
טוב בזה. כדאי לשמוע כמה תלמידים ולבחור נושא לא רגיש מידי, ואז לשאול, מה יכול להיות טוב ולהפריד בשתי  עמודות. 

בעמודה אחת לכתוב את הדברים, שהם בגדר ‘הכל לטובה’
בעמודה שניה לכתוב את הדברים, שהם בגדר ‘גם זו לטובה’

בלי לכתוב את הכותרות בשלב זה.
המורה ישאל את התלמידים: “מה לדעתכם ההבדל בין 2 צורות הסתכלות אלו ?”

שלב ב’:
“אין רע יורד מלמעלה.” הרע הוא חסד נסתר.
“גם אנו מכירים מהיום יום שלנו חסד נסתר...”

המורה יביא תרופות אמיתיות או תמונה של תרופות.
לנו אותם?” המסקנה היא,  ואמא עושים  “מי אוהב לבלוע תרופה? מי אוהב לעשות חיסון? למה אבא   , ישאל  המורה 

שאומנם הם עצמם לא טובים, אבל התוצאות שלהם טובות? או שהתרופה עצמה היא “טוב”?
המורה ישאיר את זה בסימן שאלה.

כעת נפנה להכיר את רבי עקיבא ואת נחום איש גמזו, והם יתנו לנו תשובה לשאלה. )הסיפור מופיע בנספח 1( 

הקראת סיפור באחד מהאופנים הבאים )נספח 1( המורה יכול לקרוא בקול והכיתה מתחלקת לשלושה חלקים: נחום איש 
גמזו, רבי עקיבא והכיתה שתהווה ‘מקהלה’.

-המורה יכול לבחור שני תלמידים, שיקראו מול הכיתה, כשהכיתה משמשת כ’מקהלה’.
המורה יסכם, איך כל אחד מהצדיקים מתייחס אחרת למושג ‘רע’.

המורה ידגים מהנכתב על הלוח, וישאל את התלמידים מעל איזו עמודה לכתוב ‘גם זו לטובה’ והיכן לכתוב ‘הכל לטובה’.

פתיחה: אין רע יורד מלמעלה

פעילות 1:  הקראת סיפור 

מהלך שיעור
“הכל לטובה”  או  “גם זו לטובה”? 

שיעור מס' 18 חב”ד בינה – מתבוננים  שמחה פורצת גדר - אני מאמין אני שמח 
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האמצעים  -  שמחה פורצת גדר

מהלך שיעור
“הכל לטובה”  או  “גם זו לטובה”? 

שיעור מס' 18

צבעים.  בשני  קרפ  או  בריסטול  תלמידים  זוג  לכל  יחלק  המורה  השונות.  לתפיסות  בחייהם  אירועים  יסווגו  התלמידים 
כשהמורה יקרא משפט )נספח 2( שקשור לרבי עקיבא, יניפו את הבריסטול בצבע א’, כשהמורה יקריא משפט הקשור 
לנחום איש גמזו, יניפו את הצבע השני. לחילופין, אפשר שהתלמידים יעמדו, כשמדובר באחד מהם, וימחאו כף, כשמדובר 

בשני. 

פעילות 2: אבחנה בין שני סוגים של השקפות 

המורה ישאל את הכיתה, “האם זה קל לחיות ככה?
כשחושבים כמו רבי עקיבא או כשחושבים כמו נחום איש גמזו?”

התלמידים יקבלו עננים )נספח 3( שבהם ישלימו את התועלת בשימוש בשיטות אלו על פי הנלמד בשיעור בזוגות או 
באופן  יחידני ושיתוף במליאה ע”פ בחירה.

סיום: מילוי העננים 

חב”ד בינה – מתבוננים  שמחה פורצת גדר - אני מאמין אני שמח 

כיתה ה’

8081



שיעור מס' 19 חב”ד בינה – מתבוננים 

האמצעים  -  שמחה פורצת גדר

מערך שיעור
מתבוננים בטוב

בהמשך לנושא, שלמדנו בהרחבה בשיעורים הקודמים: ‘אין רע יורד מלמעלה’ בו התבוננו, כיצד הרע 
במהותו האמיתית הוא טוב, למדנו גם על התפיסות של ‘גם זו לטובה’ ו’הכל לטובה’.

ביחידה זו נבחין, כיצד ברע עצמו ניתן למצוא טוב בהתאם למכתב של הרבי. במכתב זה מורה הרבי 
לחפש את חסדי ה’. הרבי מעורר על כך, שזו הבחירה שלנו כיהודים, על מה להסתכל, אם על חסדי ה’, 

שמלווים אותנו תמיד או על מה נראה לנו באותו זמן כרע.

התלמידים יעמדו על יכולת הבחירה בגישה לחיים, ושביכולתם לשלוט על רגש השמחה.  .1
התלמידים  יפנימו תפיסה זו.  .2

התלמידים יתנסו בשינוי זווית הראיה בהצגת מקרה מציאותי.  .3

 

פתיחה:              האדם בוחר את התייחסותו לאירועים                               15 דקות, מליאה

פעילות מרכזית:  משנים נקודת מבט                                                        15 דקות, מליאה, יחידני

סיום:                  סימניה של טוב                                                             15 דקות, זוגות
  

1. ‘היומן של אריק’. )נספח 3(
( כמספר הטורים בכיתה, להדביק על כוסות חד פעמיים   2. לבחירה: לצלם כל משפט )נספח 1 

    ולהצטייד במדבקות בצבע אחד להסכמה ובצבע נוסף לאי הסכמה.
) 3. לתעתועי ראיה )נספח 2 

) 4. דף העבודה על המכתב של הרבי. )נספח 4 

) 5. סימניה )נספח 5 
6. דפים לבנים חלקים
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האמצעים  -  שמחה פורצת גדר

שלב א’:
האם אפשר לבחור את מצב הרוח? – הסכמה או אי הסכמה למשפטים.

המורה ייקח את הכוסות עם האמרות )נספח 1( ויעביר בכיתה, תלמידים שיסכימו, ידביקו מדבקה בצבע אחד, ותלמידים 
שלא יסכימו ידביקו מדבקה בצבע שני. לחילופין ניתן לעשות את הפעילות בהצבעה פשוטה.

שאלה לדיון: 
“האם לדעתכם יש לנו בחירה, מה תהיינה המחשבות שלנו, או אין לנו בחירה? לבקש מתלמידים בעלי דעות שונות להביע 
דעה ולנמקה. המורה יסכם, שתמיד יש לנו בחירה על מה להסתכל, וזה בעצם הנושא של השיעור. “לאחר שלמדנו על  

הענין ש’אין רע יורד מלמעלה’ נלמד לזהות את הטוב גם במה שנראה לנו כרע. מה תגרום לנו חשיבה כזו?”
שלב ב’:

הבחירה בהסתכלות – מתבוננים בתעתועי ראיה.
המורה יתלה על הלוח תעתועי ראיה )נספח 2( 

גשרים או אוניות: מי ראה גשרים? מי ראה אוניות? 
עצים או אנשים? 

זקנה או נערה? 
מי למעלה מי למטה?

מסקנה: אפשר להסתכל על כל דבר מזוויות שונות וזו הבחירה שלנו על מה לשים את הדגש על הטוב או על הרע. 
מה תגרום הסתכלות חיובית - שמחה!

שלב א’:
משנים נקודת מבט

המורה יצביע על כוס או על בקבוק מים חצי ריק ושואל, “מה יש כאן?”
לה’, כשמסתכלים על  יש להודות  יעלו התלמידים רשימה של דברים, שעליהם  יערוך סיעור מוחין, שבמהלכו  המורה 

הבקבוק או על הכוס שלפניהם.
שלב ב’:

מכתב הרבי
לאחר מכן המורה יאמר: “כעת נקרא דף מיומנו של אריק שהיה עצוב.”

המורה יקריא מהיומן של אריק )נספח 3(, בסיום ההקראה המורה יחלק לתלמידים דף הפעלה שבו יש מכתב של הרבי 
)נספח 4(. 

המורה יזמין תלמידים להקריא בקול את התשובות במליאה.

פתיחה: האדם בוחר בהסתכלות שלו על אירועים

פעילות מרכזית: משנים נקודת מבט

מהלך שיעור
מתבוננים בטוב 

שיעור מס' 19

המורה יבקש, שכל זוג יכתוב או יצייר סיטואציה אמיתית, ויחפש בה,  כמה שיותר דברים טובים. לבחירה, כל תלמיד יקבל 
סימניה לקישוט )נספח 5(.

סיום: סימניה של טוב

חב”ד בינה – מתבוננים  שמחה פורצת גדר - אני מאמין אני שמח 
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שיעור מס' 20

האמצעים  -  שמחה פורצת גדר

מערך שיעור
יוצרים טוב

הנושא של חשיבה חיובית מוסבר בחסידות בהרחבה.  ביחידה זו התמקדנו בהבהרת התוצאות של סוגי 
חשיבה והקניית כלים ליצירת מחשבה טובה.

‘מח שליט על הלב’ היכולת ל’אכלס’ את המחשבה באמירה חיובית או בשיר/ בניגון כדי לשנות את 
החשיבה וממילא לשנות את המציאות.

1. התלמידים יכירו את מעלות החשיבה החיובית ככלי להתמודדות מול מציאות או מול מצב, שאינו 
    חיובי וככלי לשינוי מציאות.

2. התלמידים יחוו התמודדות מול קשיים באמצעות חשיבה חיובית במעגלים שונים ובתחומים שונים בחייהם.
3. התלמידים יפנימו אופנים ליצירת חשיבה חיובית יזומה.

4. התלמידים יישמו את הנלמד בנושא בסוגיות מחיי היום יום שלהם.

פתיחה:                        איך אנחנו חושבים                                          5 דקות, מליאה

פעילות מרכזית:       מעט אור דוחה הרבה חושך                   25 דקות, מליאה

סיום:                     חשיבה חיובית-בעולם שלי                     15 דקות, מליאה  
          

1. ציור הילד יוסי  )נספח 1(
2. דף הסיטואציות )נספח 2(

3. נר קטן וגפרורים, קלטת עם ניגון מארש נפוליאון
4. רשימת הרגשות )נספח 3(

5. סיפור על נפוליאון ומילים לסיפור )נספחים 4-5(
6. סיפור הצמח צדק ותמונות הסיפור )נספחים 6-7(

8. לב וענן )נספח 8(.
9. משפטי סיטואציה )נספח 11(

) 10. קוביה עם מעגלים מחיי התלמיד- )נספח 10 

) 11. הסיסמא )נספח 9 

חב”ד דעת – מתחברים שמחה פורצת גדר - אני מאמין אני שמח 
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המורה יאמר: “אם מחשבה טובה כדאית כל כך כיצד חושבים אותה?”
המורה יבקש מהתלמידים לשתף בסיפור שקרה, שבו היה צריך לחשוב חיובי.

וישאל את התלמיד שסיפר, “כיצד אפשר לחשוב כאן חיובי? האם זה קל?”
המורה יאמר: “כיצד נצליח לחשוב חיובי בפועל?”

שלב א’: ניסוי
ונדליק נר קטן. “כיצד גרשנו את החושך? נלחמנו נגדו?” ניתן לבקש מהתלמידים לשתף מניסיונם  נחשיך את הכיתה 
בהפסקות חשמל וכדו’. הבאנו אור והחושך נעלם לבד. כך גם לגבי המחשבות השליליות. נלמד על סוגי אור, שיסייעו 

לגרש אותם, ולהכניס מחשבות חיוביות.
שלב ב’: הניגון כמחזק חשיבה חיובית

המורה ידליק את מנגינת מארש נפוליאון, לאחר האזנה קצרה )ניתן להציע לכיתה למחוא כפיים לפי הקצב או לנוע מצד 
לצד כדי לשמור על הריכוז( המורה יקריא רשימת רגשות )נספח 3(. כשהרגש יהיה קשור לניגון, התלמידים ימחאו כפיים.

מסקנה: “הניגון מעורר שמחה, ביטחון ומעורר מחשבה חיובית. -מאחורי הניגון הזה יש סיפור מעניין.”
המורה יתלה על הלוח מילים, שמשלימות את סיפור הניגון )נספח 5(, ויספר את הסיפור )נספח 4(. תלמיד שימצא מילה 
יציעו השלמות להתחלות של המשפטים. לבסוף המורה  יצביע ממקומו. לאחר מכן, התלמידים  להשלים את הסיפור, 

יבקש מהתלמידים, לפענח את הפתגם  החסידי.
שלב ג’: מח שליט על הלב

טוב’.  טוב-יהיה  ‘חשוב  את הפתגם  צדק, שטבע  הצמח  נוספת, שלומדים מאדמו”ר  דרך  על  לתלמידים  יספר  המורה 
המורה יבחר תלמידים כמספר הציורים )נספח  7(, יקריא את הסיפור )נספח 6(, וכשיגיע למשפט שיתאים לתמונה- 

התלמיד יניף את התמונה, ויראה לכיתה. בסיום הסיפור, דיון - מח שליט על הלב )פירוט בסוף נספח 6(.

האמצעים  -  שמחה פורצת גדר

המורה ידביק על  הלוח תמונת ילד )נספח 1( ויצייר לידו ענן, לאחר מכן יקריא את הסיטואציות )נספח 2(, ויזמין תלמידים 
להשלים את בועת המחשבות של יוסי בהתאם למקרים.

דיון - “מה יוסי חשב לדעתכם?” בהשפעת החשיבה החיובית/השלילית. )פירוט בסוף נספח 2(

פתיחה: איך אנחנו חושבים?

פעילות 1:   מעט אור דוחה הרבה חושך

מהלך שיעור
יוצרים טוב 

שיעור מס' 20 חב”ד דעת – מתחברים שמחה פורצת גדר - אני מאמין אני שמח 
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האמצעים  -  שמחה פורצת גדר

מהלך שיעור
יוצרים טוב 

שיעור מס' 20

המורה יאמר: “כעת נראה, כיצד עושים את כל מה שלמדנו.” המורה יזכיר לתלמידים את יוסי מתחילת השיעור. 
שלב א’: סיסמא

יוסי למד, שכשקורה משהו לא טוב או כשיש לנו חששות, צריך לדעת, שאין רע יורד מלמעלה, ולחשוב טוב- על ידי ניגון  
ועל ידי שמשליטים את המח על הלב. הכיתה של יוסי חיברה סיסמא. המורה ירשום את הסיסמא )נספח 9( על הלוח, 

הילדים יאמרו אותה במקצב ובצירוף מחיאות על הברכיים ומחיאות כף לפי הקצב. את שלבי הסיסמא ניישם במשחק.
שלב ב’: משחק

העקרונות  לפי  שונות  בסיטואציות  רצוי  בלתי  מצב  עם  ההתמודדות  דרכי  את  יישמו  התלמידים  המשחק  במהלך 
והאסטרטגיות שנלמדו. 

מטרת המשחק: 
לתת פתרונות לכמה שיותר סיטואציות.

האביזרים למשחק:
- קוביה שבה נמצאים ארבעה מעגלים, פרצוף שמח ופרצוף עצוב )נספח 10(.

- משפטי סיטואציה המתייחסים לארבעת המעגלים )נספח 11(.
מהלך המשחק:

 הכתה תתחלק לשתי קבוצות. המורה יגדיר פרק זמן למשחק )כעשר דקות(. כל קבוצה בתורה תשלח נציג שיטיל את 
הקובייה. אם היא תיפול על מעגל חיים, המורה יקרא סיטואציה הקשורה למעגל חיים זה, והקבוצה תיתן פתרון לסיטואציה 

על פי האסטרטגיות וכיווני החשיבה שלמדו.
אם הקבוצה הצליחה, המורה ירשום על הלוח נקודה לזכותה.

אם הקובייה תיפול על פרצוף שמח - על הקבוצה להמציא סיטואציה בנושא.
אם הקובייה תיפול על פנים עצובות, הקבוצה הפסידה את תורה.

בסיום הזמן שהוקצב , המורה יספור כמה נקודות צברה כל קבוצה.
הערה: כדי לאתגר את התלמידים ניתן לקבוע זמן קצוב שבו עליהם לפתור את הבעיה או ליצור סיטואציה חדשה.

סיום: נחשוב טוב

חב”ד דעת – מתחברים שמחה פורצת גדר - אני מאמין אני שמח 
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כלים  ורכשנו  טוב,  מהותו  בעצם  הוא  רע  כל  כי  שלמדנו,  לאחר 
בהתמודדות  נעסוק  כשליליים,  לנו  שנראים  מצבים,  עם  להתמודדות 
עם הרע שבתוכנו. עם החסמים וההגבלות הפנימיים, שמסתירים על 

היכולות ועל הכוחות האמיתיים.
“בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים”. 
יציאת-מצרים אינה אירוע היסטורי בלבד, אלא תהליך שצריך להתרחש 

בכל יום ובכל שעה בנפשו של כל אדם.
מצרים, ע”פ חסידות, רומזת למיצר ולהגבלה. לכל אדם יש ‘מיצרים’ 
‘לצאת  היא  האדם  חובת  לו.  ומפריעים  אותו  המגבילים  ומחסומים, 

ממצרים’ - להשתחרר מההגבלות ומהחסמים הפנימיים. 
יש הבדל בין יציאת מצרים הגשמית  לבין זו הרוחנית: יציאת מצרים 
מצרים   יציאת  אולם  מהרע.  ברח  ישראל  עם  אחת,  בבת  התרחשה 
הרוחנית צריכה להיות מתוך עבודה בתוך גבולות העולם. יש לתקן את 

הרע, לברר ולזכך אותו, ולגלות, שבעצם גלום בו טוב אמיתי.
התלמידים יכירו בכך, שיש סוגים שונים של מיצרים. יש כאלה שנכפים 
ויש  אותו,  וחוסמים  שמגבילים  חיצוניים,  גורמים   – מבחוץ  האדם  על 
מיצרים פנימיים, הנובעים מאישיותו או מהרגלים רעים שרכש. חלק 
מהמיצרים הם אובייקטיביים ואמיתיים וחלקם הם פרי דמיונו של האדם, 
והם נובעים מפרשנות סובייקטיבית של המצב או של  הערך העצמי. 

התלמידים ילמדו כלים ועצות מעשיות כיצד להשתחרר מהמיצרים. 

נושא 4: המטרה

בנושא הקודם בחנו התלמידים את האמצעים, שיסייעו להם בביצוע 
השליחות )התקשרות לרבי ושמחה(. 

במסגרת הנושא הרביעי נציב לתלמידים את המטרה
גאולה- )בהתאמה לגאולת מצרים בניסן(. 

הנושא יילמד מנקודת מבט חברתית: צפייה פעילה, מעורבות ועשייה, 
קבלת אחריות ועוד.

המטרה / גאולה
המיקוד לכיתה ה’: ֵמצר או מרחב? תלוי באופן השימוש

1

 פריסה לכיתות א’-ו’ 
 טבלת נושאי השיעורים ומטרות

 מערכים
שיעור 21: יציאת מצרים שבכל דור

שיעור 22: מכירים חסמים
שיעור 23: יציאה מהמיצרים

כיתה ה’
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טבלת נושאי השיעורים ומטרות 

מטרותהסוגה בחב"דהשיעור

שיעור 21: 
יציאת מצרים 

שבכל דור
חכמה – פותחים 

1. התלמידים יעמדו על הרלוונטיות של יציאת מצריים לחייהם הפרטיים.
2. התלמידים יגדירו את המושג “מיצר” ויתנו דוגמאות מחייהם למושג.

3. התלמידים יערכו הקבלה בין יציאת מצרים לבין היציאה מהמיצרים ומההגבלות הפנימיים.
4. התלמידים יעמדו על ההבדל בין אופן העבודה ביציאה ממצרים לבין עבודה 

    הנדרשת מהם.

שיעור 22:
מכירים 
חסמים

בינה – מתבוננים

1. התלמידים יבינו את חשיבות ההבחנה בין סוגי מיצרים שונים.
2. התלמידים יכירו סוגים שונים של מיצרים.

3. התלמידים יבחינו בין סוגים שונים של מיצרים ויסווגו אותם.
4. התלמידים יבררו את הקשר בין סוגי המיצרים לבין דרך ההתמודדות איתם.

שיעור 23:
יציאה 

מהמיצרים
דעת- מתחברים 

מיישמים

1. התלמידים יתוודעו לכוחות הטבעיים, המסייעים להתמודדות עם מיצרים.
2. התלמידים יאתרו את הכלים מתוך קטעי מידע ויגדירו את עניינם.  

3. התלמידים יקבלו  כלים מעשיים להתמודדות עם מיצרים.
4.  התלמידים ימצאו את דרך השימוש בכלים לסוגים שונים של מיצרים.

המטרה / גאולה-להפוך גולה לגאולה

תאריכים חסידיים משתלבים:  ב’ ניסן, י”א ניסן

כיתה ה’
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שיעור מס' 21 חב”ד חכמה – פותחים  גאולה - ֵמצר או מרחב? תלוי באופן השימוש

המטרה  -  גאולה

מערך שיעור
יציאת מצרים שבכל דור

לנו  ורכשנו כלים להתמודדות עם מצבים, שנראים  טוב,  כי כל רע הוא בעצם מהותו  לאחר שלמדנו, 
על  שמסתירים  הפנימיים,  וההגבלות  החסמים  עם  שבתוכנו.  הרע  עם  בהתמודדות  נעסוק  כשליליים, 

היכולות ועל הכוחות האמיתיים.
“בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים”. יציאת-מצרים אינה אירוע היסטורי 

בלבד, אלא תהליך שצריך להתרחש בכל יום ובכל שעה בנפשו של כל אדם.
מצרים, ע”פ חסידות, רומזת למיצר ולהגבלה. לכל אדם יש ‘מיצרים’ ומחסומים, המגבילים אותו ומפריעים 

לו. חובת האדם היא ‘לצאת ממצרים’ - להשתחרר מההגבלות ומהחסמים הפנימיים. 
יש הבדל בין יציאת מצרים הגשמית  לבין זו הרוחנית: יציאת מצרים התרחשה בבת אחת, עם ישראל 
ברח מהרע. אולם יציאת מצרים  הרוחנית צריכה להיות מתוך עבודה בתוך גבולות העולם. יש לתקן את 

הרע, לברר ולזכך אותו, ולגלות, שבעצם גלום בו טוב אמיתי.

התלמידים יעמדו על הרלוונטיות של יציאת מצריים לחייהם הפרטיים.  .1
התלמידים יגדירו את המושג “מיצר” ויתנו דוגמאות מחייהם למושג.  .2

התלמידים יערכו הקבלה בין יציאת מצרים לבין היציאה מהמיצרים ומההגבלות הפנימיים.  .3
התלמידים יעמדו על ההבדל בין אופן העבודה ביציאה ממצרים לבין עבודה הנדרשת מהם.  .4

 

פתיחה:               גלות                                      5 דקות, מליאה

פעילות 1:           התחברות למצרים                   5 דקות, מליאה

פעילות 2:           מהו מיצר? פעילות במרחב       15 דקות, זוגות, מליאה  

פעילות 3:           מהו ההבדל בדרך העבודה       15 דקות, מליאה      

סיום:                  בדרך החוצה                          5 דקות, זוגות, יחידני 
  

1. כרטיסי הברקה. )נספח 2(
2. דוגמאות למורה. )נספח 4(

3. יומן מיוצאת מצרים. )נספח 5(
4. כרטיסיות עזר. )נספח 7(

) 5. תמונות של תקופות קשות בהיסטוריית עם-ישראל. )נספח 1 
) 6. תמונות התמודדות. )נספח 6 

) 8. כרטיסי אפיזודות, תכונות וחסמים. )נספח 3 

) 9. דף הפעלה. )נספח 8 
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המטרה  -  גאולה

המורה יתלה על הלוח תמונות של מצבים ושל תקופות קשות, שהיו לעם ישראל )נספח 1(,
וישאל את הכיתה: “לאיזו תקופה אתם יכולים להתחבר ולהזדהות?” 

לאחר מכן המורה יכתוב על הלוח: “בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים”.
ויום”  יום  “ובכל  “מכל האירועים ההיסטוריים שחווה עם-ישראל, אנו נדרשים בכל דור, והאדמו”ר הזקן בתניא מדייק: 

להרגיש כאילו יצאנו ממצרים. מדוע דווקא ליציאת מצרים?”, המורה יעורר דיון בכיתה.
נקודות לדיון: 

• למה דווקא מצרים ולא גלות אחרת? 
• למה קוראים למצרים בשם זה? 

• כיצד נוכל להרגיש בכל יום כאילו יצאנו ממצרים?

משימה זו תציף את קושי שיעבוד מצרים ואת המיצרים הגשמיים והרוחניים של גלות זו:
המורה יספר לכיתה כי הדור שלנו, הדור הראשון לגאולה, הוא גלגולי הנשמות של יוצאי מצרים. 

המורה יבחר שני תלמידים לערוך משחק אימפרוביזציה: דיאלוג בין ילד  בימינו לבין ילד מגלות מצרים. הם יספרו זה לזה 
על עצמם בעזרת שאלות מנחות שהמורה ישאל:

“ספרו על סדר היום שלכם”, “מה  החלום שהייתם רוצים להגשים”? “מה הייתם רוצים  להיות כשתגדלו”?
המורה יציג בפניהם מידי פעם כרטיסיית הברקה )נספח 2(, ועליהם לשלב באופן מיידי את המילה בתוך הדיאלוג בצורה 

חלקה )חלק מהמילים נועדו לסייע לתלמידים בנושא השיחה, וחלקן נועדו להנאת הכיתה מהמשחק(.

פתיחה: גלות

פעילות 1:  התחברות למצרים

מהלך שיעור
יציאת מצרים שבכל דור 

שיעור מס' 21 חב”ד חכמה – פותחים  גאולה - ֵמצר או מרחב? תלוי באופן השימוש
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המטרה  -  גאולה

מהלך שיעור
יציאת מצרים שבכל דור 

שיעור מס' 21

המורה יחלק לכל תלמיד כרטיס )נספח 3(. על חלק מהכרטיסים אפיזודות ועל חלקם כתובה תכונה או חסם, המתאימים 
לאפיזודות. ילדי הכיתה צריכים להסתדר לזוגות-אפיזודה ותכונה/חסם, כך שכל ילד יהיה מסודר עם בן זוג. אסור לדבר 
במהלך הפעילות, ניתן )ורצוי( לסייע זה לזה במציאת בן הזוג המתאים. במליאה כל זוג יציג בפני הכיתה את האפיזודה 

ואת התכונה או את החסם הקשורים.
המורה יציג בפני הכיתה תכונות/חסמים ודוגמאות נוספים )נספח 4(, ויבקש מהם להשלים את הדוגמא/התכונה.

המורה יבקש מהכיתה לנסות להגדיר מהו מיצר, בעזרת התשובות הוא יכתב על הלוח את ההגדרה:
מיצר – תכונות או הרגלים, המקשים על  האדם להתקדם בעבודת השם.

פעילות 2: מהו מיצר? פעילות במרחב

המורה יקריא לכיתה יומן, שכתבה בת שיצאה ממצרים )נספח 5(, בעקבותיו הוא יעורר דיון בכיתה.
נקודות לדיון:

• באיזה אופן היתה היציאה ממצרים? 
• מדוע היציאה ממצרים התבצעה בבהילות ובמהירות?

• מהו הקשר בין שם חג יציאת מצרים  -פסח- לאופן היציאה?
• מה ההבדל בצורה, שבה בני ישראל יצאו מגלות מצרים לדרך, בה אנו פועלים לצאת מהגלות הנוכחית?

המורה יציג לכיתה בכל פעם תמונה, ובה דרך פעולה והתמודדות עם הגלות הנוכחית )נספח 6(, על הרצפה כרטיסיות 
ועליהן מילות עזר )נספח 7(.  הכיתה צריכה לומר, על איזה קושי באה התמונה לענות, ומהי דרך ההתמודדות.

המורה יענה על השאלה, שהציג בהתחלה:
ביציאת מצרים העם ברח מהרע, ולא התעסק איתו, היום אנחנו נדרשים לעבוד עם הרע, לזכך ולהעלות אותו.

פעילות 3: ההבדל בדרך העבודה 

המורה יחלק לכל תלמיד פתק ועליו ציור של גדר ופטיש. )נספח 8(
ויבקש מכל תלמיד לכתוב על הגדר חסם או תכונה,  שהוא המיצר הפרטי שלו. ועל הפטיש רעיון לדרך המורה כיצד 

לעבוד על התכונה הזו כדי לצאת מהמיצר הפנימי. התלמידים יכולים לשתף את הכיתה, במה שכתבו על הפתק. 

סיום: בדרך החוצה

חב”ד חכמה – פותחים  גאולה - ֵמצר או מרחב? תלוי באופן השימוש
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שיעור מס' 22

המטרה  -  גאולה

מערך שיעור
מכירים חסמים

לאחר שהבנו כי תפקידנו הוא לצאת מהמיצרים, השיעור נכיר את המיצרים.
לפני שצבא יוצא למלחמה, נערכת עבודת “מודיעין” עמוקה. הכרת האויב, כמו גם הכרת חוזקו 
ותכסיסיו חיוניים להצלחת המלחמה. כאשר מכירים את האויב,  קל יותר להבין את  הדרך לנצח אותו.

נכיר כי ישנם מיצרים, שנכפים על האדם מבחוץ – גורמים חיצוניים, שמגבילים וחוסמים אותו, 
ויש מיצרים פנימיים, הנובעים מאישיותו או מהרגלים רעים שרכש.

נובעים  והם  האדם,  של  דמיונו  פרי  הם  וחלקם  ואמיתיים  אובייקטיביים  הם  מהמיצרים  חלק 
מפרשנות סובייקטיבית של המצב או של  הערך העצמי.

  1. התלמידים יבינו את חשיבות ההבחנה בין סוגי מיצרים שונים.
  2. התלמידים יכירו סוגים שונים של מיצרים.

  3. התלמידים יבחינו בין סוגים שונים של מיצרים ולסווג אותם.
  4. התלמידים יבררו את הקשר בין סוגי המיצרים לבין דרך ההתמודדות איתם.

פתיחה:               הכר את האויב!                                       10 דקות, מליאה

פעילות 1:           מכירים מיצרים                                       20 דקות, מליאה

פעילות 2:           התמודדות מיצרים                                   10 דקות, מליאה      

סיום:                  המיצר ואני                                              5 דקות, מליאה 
  

1. פתקי “אויב” )נספח 1(
2. הקראה )נספח 2(

3. כרטיסיות הברקה )נספח 3(
4. סיפורים )נספח 4(

5. רשימת מיצרים )נספח 5(
) 6. היגדים )נספח 6 

7. פתקים ריקים כמספר תלמידי הכיתה

חב”ד בינה – מתבוננים  גאולה - ֵמצר או מרחב? תלוי באופן השימוש
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המטרה  -  גאולה

המורה יבחר 5 מתנדבים, לכל אחד מהם הוא יביא פתק ובו כתוב “אויב” – קושי או  בעיה איתם הוא כביכול מתמודד        
)נספח 1(,  בתחתית הפתק כתוב הגורם או הסיבה לבעיה. כל מתנדב בתורו ישתף את הכיתה בקושי, והכיתה תנסה 
לעזור לו ולהביא לו פתרונות. אם הפתרון שהכיתה תציע איננו פותר את הגורם, המתנדב יבקש פתרונות נוספים. עד 
שלבסוף הוא יגלה לכיתה את הגורם לבעיה שלו, ויסביר, מדוע הפתרונות שהעלו, לא היו טובים עבורו. המורה יעורר 

בכיתה דיון. 
נקודות לדיון:

• האם ידענו מהי הבעיה לפני שהצענו פתרונות? 
• אם כן, מדוע הפתרונות שהצענו לא היו מוצלחים?

• מה חשוב לבדוק לפני שמחפשים פתרונות ודרכים להתמודד עם בעיות?
בלב הדיון המורה יקריא את  ההקראה )נספח 2(, ויפרה דרכה את הדיון:

• מיהו המיצר במשל? 
• איזה ידע היה חסר במקרה זה כדי להתמודד עם המיצר? 
• מהי החשיבות של הכרת האויב לפני שיוצאים למלחמה? 

• מה עלול לקרות אם צבא ייצא למלחמה מבלי לדעת דבר על האויב העומד מולו? 
• כיצד הכרת שיטות היצר הרע יכולות לסייע בהכנעתו?

המורה יחדד את המסר – על מנת להתמודד עם המיצרים חשוב קודם כל להכיר אותם, להבין מניין הם נובעים ואז הדרך 
לפתור אותם קלה וברורה.

שלב א’: מיצרים
המורה יבקש מכל תלמיד לכתוב על פתק מיצר כלשהו, ולהניח את הפתק בצד.

שלב ב’: סוגי מיצרים
המורה יתלה על הלוח 4 כרטיסיות הברקה )נספח 3(, ויסביר כל אחת מהכותרות. המורה יספר לכיתה את הסיפורים 

שבנספח 4, ובכל פעם יבקש מהכיתה “לאבחן” את המיצר באמצעות הכותרות שעל הלוח. 
המורה יסב את תשומת לב הכיתה, שלכל סיפור מתאימות שתי כותרות:

מיצר חיצוני יכול להיות אמיתי, ולחילופין הוא רק נדמה לאדם כמיצר כפי דמיונו, ומיצר פנימי יכול להיות אמיתי – מולד או 
תוצאה של הרגל רע, אך לפעמים הוא תוצאה של פרשנות שגויה של אדם על עצמו או בגלל ערך עצמי נמוך. 

המורה יסביר כל אחד מסוגי המיצרים, יציג בפני הכיתה מיצרים שונים )נספח 5(, וימקם בלוח. המורה יבקש מכל תלמיד 
למקם את המיצר שכתב תחת הכותרת המתאימה על הלוח.

פתיחה: הכר את האויב!

פעילות 1: מכירים מיצרים

מהלך שיעור
יציאת מצרים שבכל דור 

שיעור מס' 22 חב”ד בינה – מתבוננים  גאולה - ֵמצר או מרחב? תלוי באופן השימוש
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המטרה  -  גאולה

מהלך שיעור
יציאת מצרים שבכל דור 

שיעור מס' 22 חב”ד בינה – מתבוננים 

הכיתה תשב במעגל, לכל תלמיד מכשיר כתיבה. המורה יעביר במעגל כרטיסיות )נספח 6(, כאשר על כל כרטיסיה רשום 
היגד אחר העוסק בהתייחסות למיצרים. כל תלמיד יסמן את עמדתו כלפי ההיגד )מסביב, כמסגרת(:

חיוך שמח-מסכים, חיוך עצוב-לא מסכים, ?-אין לי דעה ברורה.
לאחר שהתלמידים יחשבו על משמעות ההיגדים, ויסמנו את דעתם, המורה יעבור עם הכיתה על ההיגדים, ויבקש מהכיתה 

שתנמק את עמדתה, חשוב לתת גם לדעת המיעוט להשמיע את קולה.

פעילות 2: בודקים מיצרים

כל תלמיד בתורו יבחר היגד שהתחבר אליו או שהתחדש לו היום, וינמק את בחירתו.

סיום: המיצר ואני

גאולה - ֵמצר או מרחב? תלוי באופן השימוש
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שיעור מס' 23

המטרה  -  גאולה

מערך שיעור
יציאה מהמיצרים

בשיעורים הקודמים עסקנו בהגדרת המיצרים הכלליים והפרטיים. השיעור נגלה, כיצד כלים אלו יסייעו 
לנו לשחרור מהמיצרים.

1. התלמידים יתוודעו לכוחות הטבעיים, המסייעים להתמודדות עם מיצרים.
2. התלמידים יאתרו את הכלים מתוך קטעי מידע ויגדירו את עניינם.  

3. התלמידים יקבלו  כלים מעשיים להתמודדות עם מיצרים.
4. התלמידים ימצאו את דרך השימוש בכלים לסוגים שונים של מיצרים.

פתיחה:               יש לנו כח להתמודד!                              10 דקות, מליאה

פעילות מרכזית:  מתן כלים – “ויטמינים”                            25 דקות, קבוצות, מליאה, יחידני

סיום:                   נחשוב טוב                                             10 דקות, מליאה
                                                    

1. טבליות הויטמינים )נספח 3(
) 2. קטעי מידע והוראות לקבוצות )נספח 1 

) 3. מקרים ומיצרים )נספח 4 

) 4. מרשם רופא )נספח 2 
5. 5 קערות ועליהן שמות הויטמינים 

6. סוכריות ב5 צבעים שונים

חב”ד דעת – מתחבריםגאולה - ֵמצר או מרחב? תלוי באופן השימוש
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שלב א’: ויטמינים חסידיים
המורה יחלק את הכיתה לקבוצות, כל קבוצה מקבלת ויטמין, שייתן את הכוח לצאת מהמיצר.

ברזל-  חיובית,  חשיבה   -  + ויטמין  הדרגתיות,   – ויטמינצ’יק  מטרה,   -   M ויטמין  אמונה,   –  A ויטמין  הם:  ה”ויטמנים” 
התקשרות לרבי וקיום ההוראות.

על  הקבוצה לפענח את משמעות הוויטמין באמצעות קטע מידע )נספח 1( 
שלב ב’: קופסת הויטמינים שלי

המורה יחלק לכל תלמיד דף אישי )נספח 2( ובו “מרשם רופא” בו הוא ימלא, יחד עם כל הכיתה, את הויטמנים, שיש 
לקחת לפני הסדר, ויוסיף הסבר קצר על הכוח שמעניק לו  כל ויטמין. 

המורה יתלה על הלוח 5 “טבליות”, שעל כל אחת מהן רשום שם של ויטמין )נספח 3(. 
 ביחד עם הכיתה המורה יסביר את המשמעות של כל “ויטמין” - ככלי להתמודדות עם מיצרים, תוך כדי הסבר כל תלמיד 

ימלא את הדף שלו  - קופסת הויטמינים הפרטית שלו.
שלב ג’: כותבים מרשם

המורה יביא לכל קבוצה מקרה )נספח 4( של מיצר פנימי או חיצוני, על כל קבוצה בתורה לרשום “מרשם רופא” של 
ויטמינים מכל הקבוצות, ולהדגים, כיצד יש להשתמש בויטמינים, ובאיזה סדר, כדי שיוכלו לצאת מהמיצר.

במליאה כל קבוצה תשתף במרשם הויטמינים שכתבה למקרה הספציפי שלה.

המטרה  -  גאולה

המורה יבחר שני תלמידים, ויבקש מהם להמתין מחוץ לכיתה. 
בינתיים המורה יספר לתלמידים, שהוא עומד לבקש משני התלמידים מטלה זהה: למצוא חפץ מסויים שהמורה יחביא בכיתה. 

התלמידים יתבקשו לרפות את ידיו של התלמיד הראשון, ולשכנע אותו שהוא אינו מסוגל )“זה מוחבא במקום 
 קשה מאוד”, “לעולם לא תצליח למצוא את זה”( וכמובן, לא לעזור לו ולא לתת לו עצות.

את התלמיד השני הכיתה תעודד ותצעק “חם-קר”, ובעזרתם הוא יצליח. 
לאחר סיום המטלה, המורה ישאל כל אחד מהתלמידים, כיצד הוא הרגיש, וינהל דיון בכיתה.

נקודות לדיון:
• האם התלמיד הראשון היה מסוגל לבצע את המשימה? 

• לאיזו תחושה גרמו הקריאות שלכם? 
• האם היכולת של שני התלמידים לבצע את המטלה הייתה שונה? 

• מה סייע לתלמיד השני להצליח במשימה?
מסקנה: יש לכולנו כוחות ופוצנטיאל להגשים כל מטרה ולפרוץ כל מיצר. 

פתיחה: יש לנו כח להתמודד!

פעילות מרכזית: מתן כלים – “ויטמינים”

מהלך שיעור
יציאה מהמיצרים 

שיעור מס' 23

המורה יניח במרכז המעגל 5 קערות עם סוכריות בחמישה צבעים, על כל קערה רשום הויטמין שהסוכריה מייצגת.
כל תלמיד בתורו יבחר את הכלי שהוא התחבר אליו ביותר, ויתן דוגמא למיצר פרטי, שהויטמין יכול לסייע לו.

לסיום מברכים ואוכלים את ה”ויטמינים” בהנאה.

פעילות סיום: נחשוב טוב

חב”ד דעת – מתחבריםגאולה - ֵמצר או מרחב? תלוי באופן השימוש
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נושא 5: יסוד הקיום של היחיד והעם

הנושא החמישי הוא יסוד הקיום של היחיד ושל העם – בנושא זה 
ייבחנו ערכים מרכזיים בחיי היהודי, והדרך שבה הם משפיעים על 

ביצוע המטרה והתפקיד. נושאי המשנה הם אהבה ואחדות )בהקשר 
לימי הספירה( והתורה )בהקשר לחג השבועות(.

הנושא הקודם דן באמצעים ובמטרה של כל יהודי. כעת נתמקד ביסודות 
קיומיים, שיתנו כיוון לתפקוד מיטבי במישורים האישי והחברתי. הנושא 
זכות,  לכף  אחר  אדם  לדון  היכולת  ישראל.  באהבת  יעסוק  הראשון 
בשעה שהוא מוֵעד, היא אחד הביטויים הנעלים ביותר למצוות אהבת 
שיכולה  נרכשת,  מיומנות  היא  זכות  ללמד  היכולת  למעשה,  ישראל. 
להתפתח יפה אם לומדים אותה ומיישמים טכניקות חשיבה מסוימות, 

המאירות זוויות חדשות על כל סיטואציה, שבה מעורב אדם שמעד.
תקלה  של  גורם  לייחס  ניתן  בהם  מצבים  ינתחו  התלמידים  בתחילה 
למעשה השלילי. בהמשך הם יכירו שתי דרכים, איך ניתן ללמד זכות 
גם במצב, שבו נעשה מעשה שלילי במזיד, ללא כוונה טובה מאחוריו. 
ולבסוף ינתחו את מקורם של הרגשות השליליים, המציפים את המתבונן 
היא  הזולת  שהתנהגות  טוב,  שם  הבעל  גישת  שזוהי  שמעד,  באדם 
בעצם מראה להתנהגותנו אנו. מראה המזמינה אותנו לעבודה עצמית.

יסוד הקיום של היחיד והעם / אחדות ואהבה
המיקוד לכיתה ה’: הווי דן את כל האדם לכף זכות 

1

  פריסה לכיתות א’-ו’ 
  טבלת נושאי השיעורים ומטרות

  מערכים
 שיעור 24: לדון לכף זכות

שיעור 25: עד שתגיע למקומו
שיעור 26: הזולת הוא הראי

  שיעור 27: משתמשים בכלים ומלמדים זכות

א. אחדות ואהבה - 4 שיעורים
ב. תורה - 4 שיעורים 

כיתה ה’
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פריסה לכיתות א’-ו’ 
יסוד הקיום של היחיד ושל העם / האחדות ואהבה – הוי דן את כל האדם לכף זכות
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כיוון 

שבכל אחד 
ש לחלק העיקרי 

דג
שמה – נצליח להתגבר על 

– הנ
שוף 

ההבדלים החיצוניים ולח
את המאחד. 

ם 
היבטי

ם- 
תיי

חבר
ם

סידיי
ח

של אחווה בין 
הדגמה 

חסידים –"חסידים – אין 
שפחה".

מ
שיים בקבלת 

ניתוח הק
שונה ופיתוח דרכים 

ה
להתגבר עליהם. 

 הכרת תחומי 
הנתינה 

– גמילות 
חסדים )מצוות 

שורות 
הק

לנתינה(
מעגלי הנתינה

הכרת דרכי פעולה 
שון, גם בעת 

שמירת הל
ל

מריבה

מתן כלים לניהול 
קונפליקטים הנובעים 

שונות
מ

מתן כלים להתנהגות 
הולמת כלפי דחויים 
בחברה או לחריגים, 

על פי הכלל: "מה 
שנוא עליך אל 

ש
שה לחברך" 

תע

שפחה לא בוחרים 
 מ

אלא מכילים.
הבנה כיצד נוצרת 
סטיגמה, והקניית 

דרכים להרפות 
ממנה.

 דרכי פעולה ללימוד 
זכות )אל תדון את 
שתגיע 

חברך עד 
למקומו – להיכנס 

של..(
לנעליו 

 עיקר וטפל: אבחנה בין ערכים 
חומריים לערכים רוחניים )רווח 

מול מחיר(
פיתוח ראייה דו ממדית 

)ההתנהגות החיצונית והיהלום 
שבפנים(

הקניית דרכים לתוכחה
ש האהבה גם במצבי 

החלת רג
קונפליקט

כיתה ה’
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טבלת נושאי השיעורים ומטרות 

מטרותהסוגה בחב"דהשיעור

שיעור 24:
לדון לכף 

חכמה – פותחים זכות

1. התלמידים יתנסו בדחיית  הפירוש השלילי, העולה באופן טבעי כתגובה למעשה 
   שלילי, הנעשה על ידי מישהו אחר. 

2. התלמידים יבינו, שלעיתים קרובות ישנה תקלה, העומדת מאחורי המעשים 
   השליליים )כגון שגגה, שכחה, תאונה..(.

3. התלמידים ילמדו לייחס מניעים חיוביים למעשים לא טובים, שנעשו על ידי האחר.

שיעור 25:
עד שתגיע 

למקומו
בינה – מתבוננים

1. התלמידים יפנימו, שיש לנסות ללמד זכות גם על מעשה שלילי, שנעשה במזיד.
2. התלמידים יתנסו בכלי מחשבתי של ‘כניסה לנעליו של הזולת’, בבחינת: “אל   

    תדון את חברך עד שתגיע למקומו”.
3. התלמידים יתנסו בכלי מחשבתי של העמדת המעשה השלילי בפרופורציה נכונה 

   מול מכלול האישיות של האדם העושה.

שיעור 26: 
הזולת הוא 

הראי
בינה – מתבוננים

1.  התלמידים יבחינו בין ראיית רע לשם תיקון לבין ראיית רע מתוך כעס וביקורת. 
2. התלמידים יבינו, שכאשר רואים דבר שלילי בזולת וחשים סלידה או כעס, יש 
    לפרש זאת כהזמנה לעבודה עצמית באותו תחום בדיוק, כיון שלשם כך זימן 

    הקב”ה שנראה, את הדבר בהשגחה פרטית. 
3. התלמידים יתנסו בהתבוננות פנימית במצבים, המעוררים כעס או סלידה.

שיעור 27:
משתמשים 

בכלים 
ומלמדים 

זכות 

דעת- מתחברים 
מיישמים

התלמידים יתנסו  בשימוש בדרכים  השונות, היכולות לסייע ללמד זכות על הזולת.

יסוד הקיום של היחיד ושל העם / האחדות ואהבה – הוי דן את כל האדם לכף זכות

תאריכים חסידיים משתלבים:  ב’ אייר

כיתה ה’
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יסוד הקיום של היחיד ושל העם / האחדות ואהבה – הוי דן את כל האדם לכף זכות

תאריכים חסידיים משתלבים:  ב’ אייר

שיעור מס' 24

יסוד הקיום של עם ישראל  - אחדות ואהבה

מערך שיעור
לדון לכף זכות

הנושא הקודם דן באמצעים ובמטרה של כל יהודי. השיעור האחרון עסק בגאולה מתוך התפיסה החסידית 
של יציאה ממיצרים אישיים, המצויים בכל אחד. במסגרת הנושא הנוכחי, נתמקד ביסודות קיומיים, שיתנו 
כיוון לתפקוד מיטבי במישור האישי והחברתי. תת הנושא הראשון יעסוק באהבת ישראל. היכולת לדון אדם 

אחר לכף זכות, בשעה שהוא מוֵעד, היא אחד הביטויים הנעלים ביותר למצוות אהבת ישראל. 
בדרך כלל הרגש הטבעי מציף בליבנו תרעומת כלפי האדם המועד, בפרט כאשר כתוצאה מכך נגרם לנו 

עוול או הפסד. האדם העובד על מידותיו, מתאמן ב”לדון לכף זכות”, ובכך מנקה את ליבו מן התרעומת.
ומיישמים  למעשה, היכולת ללמד זכות היא מיומנות נרכשת, שיכולה להתפתח יפה אם לומדים אותה 

טכניקות חשיבה מסוימות, המאירות זוויות חדשות על כל סיטואציה, שבה מעורב אדם שמעד.
תפקידינו כמורים, להכיר לתלמיד את צורות החשיבה החדשות ולאמן אותו לעשות בהן שימוש מועיל. 

ביחידה הראשונה ננתח מצבים בהם ניתן לייחס גורם של תקלה למעשה השלילי.

1. התלמידים יתנסו בדחיית  הפירוש השלילי, העולה באופן טבעי כתגובה למעשה שלילי, הנעשה על 
    ידי מישהו אחר. 

2. התלמידים יבינו, שלעיתים קרובות ישנה תקלה, העומדת מאחורי המעשים השליליים
   )כגון שגגה, שכחה, תאונה..(.

3. התלמידים ילמדו לייחס מניעים חיוביים למעשים לא טובים, שנעשו על ידי האחר.

פתיחה:               התנסות                                                   10 דקות, מליאה

פעילות 1:           מעשה בשכיר ובעל בית עשיר                     15 דקות, יחידני, מליאה

פעילות 2:           דנים לכף זכות-משחק                               20 דקות, קבוצות, מליאה

סיום:                  ברכתו של בעל הבית                                5 דקות, מליאה
                                                    

• רשימת כותרות )נספח 3(

) • דפי עבודה )נספחים 1-2 

חב”ד חכמה – פותחים  אחדות ואהבה - הוי דן את כל האדם לכף זכות

כיתה ה’

100101



התלמידים יקבלו דף עבודה ובו חציו הראשון של סיפור חז”ל )נספח 1(, עד הקטע בו הפועל הנאמן הולך לביתו בפחי נפש.
התלמידים ישיבו בכתב על שתי שאלות המכוונות אותם לחשוב: אילו מחשבות סביר להניח שחלפו במוחו של השכיר... אילו 

מחשבות זכות, הם היו יכולים לנסות לייחס לבעל הבית... 
לאחר הקראת התשובות, יקבלו התלמידים את חציו השני של הסיפור בדף עבודה שני )נספח 2(, המורה יקרא אותו בקול. 

נקודות לדיון: 
• ממה נבע לימוד הזכות על בעל הבית? מכך שהשכיר נתן אמון בכוונותיו הטובות?

• מה הרוויח השכיר עצמו מכך שלימד זכות על בעל הבית? 
א. היחסים שלו עם בעל הבית נשארו טובים וחמים. ב. הוא הלך הביתה עצוב, אך נקי ממחשבות מרעילות של מרירות וכעס.

• אילו סוגי תקלות עלולות להיגרם לאנשים? שגגה, שכחה, תאונה..

יסוד הקיום של עם ישראל - אחדות ואהבה

המורה יפתח את השיעור בהודעה אגבית על ביטול משהו מסוים שהוא )או שבית הספר( היה אמור לעשות, משהו שעלול 
לעורר  אכזבה )החזרת מבחנים/מחברות, השלמת מבחן לחסרים, תכנון החלפת מקומות, חלוקת תפקידים כלשהי, יציאה 

ליום שדה, עריכת התוועדות וכדו’(.
ייתן לגל התגובות לעבור ללא תגובה מצידו, ואז ישאל, מי מוכן “לסנגר” עליו )או על בית הספר( ולחשוב על  המורה 

איזושהי סיבה מוצדקת לאי העשייה.
לאחר התשובות השונות יוביל המורה את התלמידים להכיר את נושא השיעורים הקרובים: “לדון לכף זכות”. )חשוב לסגור 

את הדיון אודות הדבר שלא יתבטל.. ולהסביר שזה היה רק  לצורך ההתנסות(
המורה יבקש מן התלמידים להיזכר במשנה, העוסקת בנושא ואחד התלמידים יוזמן ללוח ויכתוב “הוי דן את כל האדם 

לכף זכות” )אבות א’ ו’(.
התלמידים יתבקשו להסביר מילולית את דברי המשנה, ויבינו, שכל אדם כאשר הוא מועד, הוא נמצא בעצם לפני החברה 

כבמשפט, ועל החברה מוטלת החובה להכביד יותר את כף הזכות על פני כף החובה.

פתיחה: התנסות

פעילות 1: מעשה בשכיר ובעל בית עשיר

מהלך שיעור
לדון לכף זכות 

שיעור מס' 24 חב”ד חכמה – פותחים  אחדות ואהבה - הוי דן את כל האדם לכף זכות

התלמידים יחולקו לקבוצות קטנות. כל קבוצה תקבל מהמורה כותרת )נספח 3( סביבה עליהם ליצור סיטואציה כזו, שבה 
ישנו צד אחד העושה דבר לא רצוי בשוגג וצד שני הנפגע מזה או מבקר את זה.

כאשר כל התלמידים יסיימו את ההכנה, כל קבוצה בתורה תציג או תספר את הסיטואציה עליה חשבה. תלמידי הכיתה 
יצטרכו לחשוב , מתוך אמון במניע החיובי של זה שמעד, איזו תקלה הייתה יכולה לגרום לו להתנהג כך. לאחר מכן חברי 

הקבוצה יגלו מהי התקלה, שבאמת גרמה למעשה.

פעילות 2: דנים לכף זכות-משחק

התלמידים יתבקשו למצוא ולסמן בחצי השני של הסיפור )נספח 2( את הברכה, שבירך בעל הבית את השכיר. 
התלמידים יסבירו את משמעות הברכה, ויבהירו את הרלוונטיות שלה גם לגבינו.

סיום: ברכתו של בעל הבית

כיתה ה’
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שיעור מס' 25 חב”ד בינה – מתבוננים 

יסוד הקיום של עם ישראל / אחדות ואהבה

מערך שיעור
עד שתגיע למקומו

בשיעור הקודם התייחסנו למצב, שבו לעושה המעשה השלילי היו כוונות טובות, אך עקב תקלה הן לא 
יצאו לפועל. בשיעור זה נלמד שתי דרכים, איך ניתן ללמד זכות גם במצב, שבו נעשה מעשה שלילי 

במזיד, ללא כוונה טובה מאחוריו.

1. התלמידים יפנימו, שיש לנסות ללמד זכות גם על מעשה שלילי, שנעשה במזיד.
2. התלמידים יתנסו בכלי מחשבתי של ‘כניסה לנעליו של הזולת’, בבחינת: “אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו”.
3. התלמידים יתנסו בכלי מחשבתי של העמדת המעשה השלילי בפרופורציה נכונה מול מכלול האישיות  

    של האדם העושה.

פתיחה:               ההבדל בין שוגג לבין מזיד                               5 דקות, מליאה

פעילות 1:           עד שתגיע למקומו                                          10 דקות, יחידני, מליאה

פעילות 2:           להיכנס לנעלי הזולת                                       10 דקות, מליאה

סיום:                  על כף המאזניים                                            20 דקות, מליאה, יחדני

                                                    

 ) • דף עבודה )נספח 1 
• זוג נעליים גדולות

אחדות ואהבה - הוי דן את כל האדם לכף זכות

כיתה ה’
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המורה יחלק לתלמידים דף עבודה )נספח 1( ועליו מספר שורות מפרק ל’ בתניא, אדמו”ר הזקן מתייחס להבדלים שבין 
האנשים, שלכן אין אדם אחד יכול לדון את חברו, אם הוא נכשל. התלמידים ימלאו את המשימה הראשונה, המתייחסת 

להבנת הקטע. לאחר מכן יתפתח דיון.
נקודות לדיון:

• על פי דברי התניא, האם יתכן, שיהיו שני אנשים באותו שוק ולאחד יהיה  קשה יותר, שלא לחטוא מאשר לחברו?
• האם יתכן, שיהיו שני אנשים בעלי אותו אופי, ובכל זאת לאחד יהיה  קשה יותר במשך חייו, שלא לחטוא?

התלמידים יבינו  שהשפעת הסביבה והאופי משפיעים על התנהגות האדם. אמנם הסביבה והאופי אינם פוטרים אף לא 
אחד מאחריות למעשיו, אבל הם בהחלט מהווים גורמי זכות עליו.

מסקנה: 
נוכל תמיד ללמד זכות על כל אדם, בכך שאם היינו במקומו ממש, באותו מקום/מצב/אופי, גם אנחנו היינו נוהגים בדרך 

מוטעית, כפי שקרתה לו. 

יסוד הקיום של עם ישראל / אחדות ואהבה

המורה יזכיר את סיפור חז”ל, שסופר בשיעור הקודם וישאל: “מה היה קורה, לו היה מתברר, שבעל הבית באמת מעל 
במחויבות שלו, התחמק מלשלם ולא היה בסדר? האם אז כבר לא היה צריך ללמד עליו זכות? איזו זכות היה אפשר ללמד עליו?”

יתקיים דיון במהלכו יתברר, שישנה חובה לנסות ללמד זכות בכל מקרה, גם במצבים, שבהם קיימת אשמה ברורה. 
איך ניתן לעשות זאת? זהו נושא השיעור, לימוד שתי דרכים פרקטיות להצליח ללמד זכות בכל מקרה.

פתיחה: ההבדל כין שוגג לבין מזיד

פעילות 1: עד שתגיע למקומו

מהלך שיעור
עד שתגיע למקומו 

שיעור מס' 25 חב”ד בינה – מתבוננים  אחדות ואהבה - הוי דן את כל האדם לכף זכות
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יסוד הקיום של עם ישראל / אחדות ואהבה

מהלך שיעור
עד שתגיע למקומו 

שיעור מס' 25

המורה יביא אל הכיתה זוג נעליים גדולות )שהתלמידים יוכלו להיכנס לתוכם עם הנעליים שלהם עצמם(. 
המורה יספר סיפורים על מקרים שליליים שונים, שנעשו על ידי ילדים. לאחר כל מקרה, המורה ישאל את התלמידים, 
מה תחושותיהם כלפי מי שעשה את המעשה. המורה יכתוב את רשימת התחושות )השליליות, כפי הנראה( על הלוח. 
לאחר מכן תלמיד אחד יוזמן להיכנס לתוך הנעליים הגדולות, שהן כביכול, נעליו של זה שהמקרה קרה לו, וינסה להסביר 
מהמקום הזה, כיצד ואיך הגיע למצב הזה. התלמיד יכנס פיזית לנעליים ויעמוד מול הכיתה, וינסה לעורר אמפטיה.. הוא 
יכול להתייחס לנקודות באופיו או בסביבתו. לאחר דברי התלמיד, המורה יחזור שוב אל הלוח, וישאל את התלמידים מה 
תחושותיהם כעת כלפי המעשה. גם הרשימה החדשה תיכתב על הלוח. בסוף הפעילות, לאחר כל המקרים, יערך דיון 

סביב ההשוואה בין הרשימות המקבילות )למשל: איך הפך הכעס לרחמים?(.
המקרים:

• תלמיד שהתרגז במהלך משחק, והשתמש בידיים...
• אחד האחים בבית, שאיבד משחק יקר, השייך לכולם.

• ילד מוכשר, שהחליט ללמוד לבד למבחן, בלי להתעכב בעזרה לחלשים. 
• ילד שלקח ללא רשות מכשיר כתיבה, השייך לילד אחר.

פעילות 2: להיכנס לנעלי הזולת

המורה יצייר על הלוח מאזניים בעלות שתי כפות, כף אחת נוטה למטה, כף הזכות, והכף השנייה כלפי מעלה, כף החובה. 
הוא יזמין את התלמידים ללמוד דרך נוספת שבאמצעותה אפשר ללמד זכות על מי שנכשל במזיד.

הרעיון של השיטה הוא לזכור להתייחס לכל המכלול של האדם, גם לצדדים הטובים והיפים שבו, ולא להתמקד רק בצד 
השלילי. המאזניים ממחישים זאת יפה: לכל אדם יש את מה שנמצא בכף החובה ואת מה שנמצא בכף הזכות. זה יהיה 

לא הוגן לשכוח בעת משבר מן הכף החיובית. 
תלמידים מתנדבים יוזמנו ללוח, כל אחד יבחר באחד המקרים מן הפעילות הקודמת, וינסו להכניס את מרכיבי הדמות 
לתוך כפות המאזניים, החיובית והשלילית. הם יוכלו לעשות זאת בכתב או בעל פה.  התלמידים ייווכחו לראות, שהתייחסות 

מתוך פרופורציות נכונות, מאפשרת להם לדון לכף זכות בלב  קל יותר.
המורה יבקש מן התלמידים להשלים את המשימה השנייה בדף העבודה, השלמת המונולוג, שתחילתו מופיעה בדף. 

התלמידים יקראו את מה שכתבו.

סיום: על כף המאזניים

חב”ד בינה – מתבוננים  אחדות ואהבה - הוי דן את כל האדם לכף זכות
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שיעור מס' 26

יסוד הקיום של עם ישראל / אחדות ואהבה

מערך שיעור
הזולת הוא הראי

בשיעורים הקודמים היתה התייחסות ללימוד זכות, כאשר ניתן לייחס כוונות חיוביות או שליליות לעושה 
המעשה. בשיעור זה ננתח את מקורם של הרגשות השליליים, המציפים את המתבונן באדם שמעד. נכיר 
את גישת הבעל שם טוב, שהתנהגות הזולת היא בעצם מראה להתנהגותנו אנו. מראה המזמינה אותנו 

לעבודה עצמית.

1. התלמידים יבחינו בין ראיית רע לשם תיקון לבין ראיית רע מתוך כעס וביקורת. 
2. התלמידים יבינו, שכאשר רואים דבר שלילי בזולת וחשים סלידה או כעס, יש לפרש זאת כהזמנה 
לעבודה עצמית באותו תחום בדיוק, כיון שלשם כך זימן הקב”ה שנראה, את הדבר בהשגחה פרטית. 

3. התלמידים יתנסו בהתבוננות פנימית במצבים, המעוררים כעס או סלידה.

פתיחה:               הזולת כמראה, התנסות                               10 דקות, מליאה

פעילות 1:           שיחת הרבי: “לא תעמוד על דם רעך”            10 דקות, יחידני

פעילות 2:           מתבוננים במראה באומץ                             15 דקות, מליאה

סיום:                  מי שאין בו רע לא רואה רע                          10 דקות, יחדני
 

• רשימת מקרים )נספח 3(
• סיפור על הרב גורליק מקאזאן )נספח 4( 

) • דפי עבודה )נספחים 2-1 

חב”ד בינה – מתבוננים  אחדות ואהבה - הוי דן את כל האדם לכף זכות
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התלמידים יקבלו דף עבודה )נספח 1(, ויקראו את דברי הרבי על הנושא. התלמידים ישיבו על שתי שאלות, שיחדדו את 
ההבדל בין “לראות את הרע” אצל השני, לבין: “לראות את מה שזקוק לתיקון” אצל השני. 

התלמידים יקריאו את תשובותיהם. יערך דיון בו יובהר הרעיון לפיו: 
 -אם ראיית השלילי גורמת לנו לרגשות שליליים, סימן שהראו לנו את זה בהשגחה פרטית, כדי ללמדנו, שיש לנו עבודה 

לעשות בתוך עצמנו, בתחום הזה. 
- אם ראיית השלילי גורמת לנו לרצות לסייע ולתקן את השני, סימן שבהשגחה פרטית ראינו זאת לצורך הזה.

יסוד הקיום של עם ישראל / אחדות ואהבה

המורה יבקש מן התלמידים להצביע זה על זה באצבע מאשימה ולומר: תראה מה עשית? 
המורה יעשה כך גם הוא, ואז יבקש מן התלמידים להתבונן בידם ולראות:“כמה אצבעות מופנות כלפי הזולת?” אחת. 

“כמה מופנות כלפי עצמנו?” שלש! )שלוש האצבעות המקופלות...( 
התלמידים ינסו להבין מה מלמדת אותנו העובדה הזאת. הם יגיעו למסקנה, שלפני שכועסים על הזולת צריך לעשות בדק 
בית פנימי. המורה יסביר את רעיון המראה. בתור המחשה ראשונית, הוא יזמין שני תלמידים, שיתפקדו זה מול זה בתנועות 

שונות, כמי שמתבונן במראה. 
מסקנה: כל מה שנעשה בתוך המראה, המקור שלו בעצם ממני... 

יותר באמצעות משל לקבוצת אנשים המסובים בסעודה, שבעליה החליטו  לאחר מכן, המורה יעבור להמחשה גבוהה 
לקמץ בהוצאות. כולם יושבים רגועים, רק לאחד חורה מאד על ה”קמצנות” הזאת. למי? כמובן, לזה שהנושא של הוצאות 

כספיות עומד בראש מעייניו ומטריד אותו ביותר ולו עצמו ישנה נטייה לקמצנות.

פתיחה: הזולת כמראה, התנסות

פעילות 1: למה ראינו את הרע? ע”פ דברי הרבי

מהלך שיעור
הזולת הוא הראי 

שיעור מס' 26

המורה יבקש כמה מתנדבים אמיצים )אמיצים, בשל ההיחשפות האישית(. על הלוח תצויר מעין מסגרת של מראה. בתוך 
המסגרת יכתוב המורה מקרה כלשהו )נספח 3(, ויזמין את אחד המתנדבים לגשת ללוח, להקריא את המקרה, ולספר 
אילו רגשות ראשוניים זה גורם לו. אחר כך יבקש המורה מן התלמיד לחשוב ולספר, האם יש משהו, שהוא יכול לומר 

לעצמו בעניין הזה, לפני שהוא אומר לשני... 
המורה ימחק את המקרה הראשון, ויכתוב מקרה שני עם מתנדב אמיץ אחר. 

כדאי לעודד את התלמידים להביא דוגמאות נוספות ולחשוב, כיצד הן מובילות את האדם להתבוננות עצמית. 
לסיכום פעילות זו, המורה יקריא את הסיפור )בנספח 4( על יישום השיטה באופן דרמתי, על ידי השליח בקאזאן, הרב גורליק.

פעילות 2: מתבוננים במראה באומץ

התלמידים יקבלו את דף העבודה השני )נספח 2(, יקראו על צדיקים, שמתוך שלא היה בהם רע, גם לא ראו רע אצל 
יהודים אחרים. לאחר קריאת הקטעים והשלמת המשפטים, התלמידים ישמיעו את תשובותיהם. 

סיום: מי שאין בו רע לא רואה רע

חב”ד בינה – מתבוננים  אחדות ואהבה - הוי דן את כל האדם לכף זכות
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שיעור מס' 27

יסוד הקיום של עם ישראל / אחדות ואהבה

מערך שיעור
משתמשים בכלים ומלמדים זכות 

שיעור זה מהווה למעשה סיכום של שלושת השיעורים הקודמים, תוך מתן דגש יישומי לארבעת הכלים, 
שנלמדו ללימוד זכות.

התלמידים יתנסו  בשימוש בדרכים  השונות, היכולות לסייע ללמד זכות על הזולת. 

פתיחה:               סיכום ארבעת הכלים                 5 דקות, מליאה

פעילות 1:           זכות או חובה, משחק                 20 דקות, יחידני

פעילות 2:           גם לי זה קרה                            5 דקות, יחידני, מליאה

פעילות 3:            שאלון עצמי                              5 דקות, מליאה, יחידני

סיום:                  שאלון ברירה                            10 דקות, יחדני

 

 

 ) • דף עבודה )נספח 1 
• בקבוק ריק.

• דפים ולורדים לקישוט לתזכורת- לכל תלמיד )לבחירה- מגנט(.
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התלמידים יתיישבו על הרצפה במעגל. במרכז המעגל יונח בקבוק ריק )בדומה למשחק אמת או חובה(.
מסובבים את הבקבוק:

 התלמיד הראשון, שאליו מורה הבקבוק, צריך לחשוב על מקרה, שבו יש צורך לדון לכף זכות. )אם הוא מתקשה לחשוב 
על דוגמא, הוא יכול להיעזר בדוגמאות, שניתנו בשיעורים הקודמים.( 

התלמיד השני, שאליו מורה הבקבוק, יבחר את  הכלי, שבאמצעותו נלמד זכות במקרה הזה.
התלמיד  השלישי, שאליו מורה הבקבוק, צריך לבצע את המטלה ולדון לכף זכות, על פי הדרך שנבחרה. 

וחוזר חלילה...

יסוד הקיום של עם ישראל / אחדות ואהבה

את  לזכור  השני,  לנעלי  להיכנס  טעות,  או  תקלה  לייחס  בכיתה:  שנלמדו  הכלים,  ארבעת  היו  מה  ישחזרו,  התלמידים 
הצדדים הטובים שבו, לחשוב מה אני יכול לתקן בתוך עצמי בנושא הזה. 

פתיחה: סיכום ארבעת הכלים

פעילות 1:  זכות או חובה, משחק

מהלך שיעור
משתמשים בכלים ומלמדים זכות  

שיעור מס' 27

התלמידים ימלאו את המשימה הראשונה בדף העבודה )נספח 1(. לאחר שכל תלמיד יכתוב מקרה אמיתי, שקרה לו 
ממש לאחרונה, בו היה רוצה, שידונו אותו לכף זכות, או על מקרה בו הוא עמד/ לא עמד בניסיון לדון לכף זכות מישהו 

אחר- התלמידים יקריאו  את סיפוריהם.

פעילות 2: גם לי זה קרה 

התלמידים ימלאו את המשימה השנייה בדף העבודה. השאלון מתייחס לשיעורים שנלמדו ולמידת המודעות, שהם יצרו 
בנושא של לימוד זכות.

תלמידים שירצו-ישתפו את הכיתה בתשובותיהם.

התלמידים יכינו תזכורת מקושטת למזכרת )אם אפשר, להדביק לתזכורת מגנט(.. 
מומלץ לעודד את התלמידים ליצור בעצמם סיסמה או תזכורת. לתלמידים מתקשים, ניתן להשתמש בהצעות דלהלן 

ולכתוב אותן על הלוח :”
“תמיד ללמד זכות – זוהי חובה וגם זכות!!!” או: “תמיד ללמד זכות – כך מתנהגים בני מלכות!” 

לסיכום, המורה יציין, שמי שדן יהודים אחרים לטובה, כך גם הקב”ה ינהג כלפיו. ואם כולנו נתרגל לדון לכף זכות, בלי 
ספק זה ישפיע על כך, שה’ יתברך ידון את כולנו לכף  זכות, וימהר להביא לנו את הגאולה השלימה. 

פעילות 3: שאלון עצמי

סיום: יצירה

חב”ד דעת – מתחבריםאחדות ואהבה - הוי דן את כל האדם לכף זכות
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נושא 5: יסוד הקיום של היחיד ושל העם

בשיעורים הקודמים למדנו את נושא אהבת ישראל, והתמקדנו בלימוד 
זכות. כדי ללמד זכות יש צורך להתבונן ולראות את הפנימיות. בסדרת 
השיעורים הבאים נבחן את חשיבותה של תורת החסידות  בהתנהלות 
החסידות:  של  המהות  במשמעות  התמקדות  תוך  וחברתית  אישית 

“החסידות מגלה את המהות ומשנה את המציאות”. 
ועל  האישיות  עיצוב  על  עצומה  השפעה  ישנה  החסידות  לתורת 
של  ב”משקפיים”  דבר  כל  על  כשמסתכלים  בחברה.  ההתנהלות 
התלמידים  יותר.  מוארת  לחלוטין.  שונה  נראית  המציאות  חסידות, 
יתבוננו בעקרונות בסיסיים בחסידות, וילמדו כיצד ניתן  להיעזר בהם, 
ליישם אותם ולהאיר את  ההזדמנויות הרבות, שמזמנים  חיי היום יום, 
האמיתית  בגאולה  משיח  של  מתורתו  טעימה  שהיא  החסידות,  באור 

והשלימה.

יסוד הקיום של היחיד והעם / תורה
המיקוד לכיתה ה’: פנימיות התורה וקבלת משיח 

1

  פריסה לכיתות א’-ו’ 
  טבלת נושאי השיעורים ומטרות

  מערכים
שיעור 28: למה צריך פנימיות?

 שיעור 29: למה חסידות?
 שיעור 30: להרכיב משקפיים חדשים

א. אחדות ואהבה - 4 שיעורים
ב. תורה - 3 שיעורים 
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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.

כיתה ה’
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פריסה לכיתות א’-ו’ 
יסוד הקיום של היחיד ושל העם / התורה – פנימיות התורה וקבלת משיח

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 פרות 
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.

כיתה ה’
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טבלת נושאי השיעורים ומטרות 

מטרותהסוגה בחב"דהשיעור

שיעור 28:
למה צריך 

פנימיות?
חכמה – פותחים 

1. התלמידים יתנסו בחווייה של התבוננות ללא פנימיות.
2. התלמידים יתבוננו ביתרונותיהם של לימוד ושל התבוננות פנימית באמצעות 

   סיפורים הממחישים קושי, שנוצר בעקבות ראייה שטחית.
3. התלמידים יביעו באופן יצירתי את החשיבות של לימוד פנימיות התורה ככלי 

   לעבודת ה’.

שיעור 29:
למה 

חסידות?
בינה – מתבוננים

1. התלמידים יתבוננו כיצד עקרונות החסידות באו לידי ביטוי בהתנהגות של חסידים.
2. התלמידים יבינו, מדוע התגלתה החסידות בדורנו – היא מהווה טעימה מתורת 

הגאולה.
3. התלמידים יבדילו בין ‘טעימה’ מתורת משיח לבין התורה עצמה.

שיעור 30
להרכיב 

משקפיים 
חדשים

דעת- מתחברים 
מיישמים

1. התלמידים יתבוננו כיצד עקרונות החסידות באו לידי ביטוי בהתנהגות של חסידים.
2. התלמידים יבינו, מדוע התגלתה החסידות בדורנו – היא מהווה טעימה מתורת הגאולה.

3. התלמידים יבדילו בין ›טעימה‹ מתורת משיח לבין התורה עצמה.

יסוד הקיום של היחיד ושל העם – התורה –  פנימיות התורה וקבלת משיח

תאריכים חסידיים משתלבים:  לשלב משניות מפרקי אבות

כיתה ה’
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שיעור מס' 28 חב”ד חכמה –פותחים התורה - פנימיות התורה וקבלת המשיח

האמצעים והמטרה

מערך שיעור
משתמשים בכלים ומלמדים זכות 

בשיעורים הקודמים למדנו את נושא אהבת ישראל, והתמקדנו בלימוד זכות. כדי ללמד זכות יש צורך 
החסידות   תורת  של  חשיבותה  את  נבחן  הבאים  השיעורים  בסדרת  הפנימיות.  את  ולראות  להתבונן 
בהתנהלות אישית וחברתית תוך התמקדות במשמעות המהות של החסידות: החסידות מגלה את המהות 
ומשנה את המציאות. בשיעור הזה נתמקד על החוויה הפנימית ועל חשיבותה. נמחיש כמה  משמעותי 
לחוות דברים בפנימיות, ונקשר את זה לפנימיות התורה וליתרונות של לימוד זה להוספה בתורה ובמצוות.

1. התלמידים יתנסו בחווייה של התבוננות ללא פנימיות.
2. התלמידים יתבוננו ביתרונותיהם של לימוד ושל התבוננות פנימית באמצעות סיפורים הממחישים קושי,  

    שנוצר בעקבות ראייה שטחית.
3. התלמידים יביעו באופן יצירתי את החשיבות של לימוד פנימיות התורה ככלי לעבודת ה’.

פתיחה:               מה חסר לי? - התנסות                               10 דקות, מליאה

פעילות 1:           היתרונות של עשייה מתוך פנימיות                15 דקות, קבוצות, מליאה

פעילות 2:           מעמיקים בחוויה הפנימית                            10 דקות, זוגות, מליאה

סיום:                  הצגת תוצרים                                           10 דקות, מליאה

 

 

• תשובות לדפי עבודה )נספח 2(
• משפטי ההקראה )נספח 3(
• המכתב של הילד )נספח 4(

) • דפי ההפעלה )נספח 1 
• בריסטולים/דפים צבעוניים לכתיבת מכתב תשובה 

כיתה ה’
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1( שיצביע על יתרון אחר, שיש להתבוננות  הכתה תתחלק ל3 קבוצות כל אחת מהקבוצות תקבל דף עבודה )נספח 
פנימית העולה מתוך בעיה הנוצרת ללא התבוננות זו. )בכתה גדולה ניתן לתת דף עבודה זהה לקבוצות הנוספות(.

לחילופין ניתן לעשות את הפעילות הבאה  כתחרות בין הקבוצות, והמורה ייתן קצבת זמן לכל משימה, או שיחלק את 
המשימות בחלקים. 

שלב א’: כל קבוצה תסדר סיפור לפי הסדר. )משימה 1(
שלב ב’: כל קבוצה תדון מדוע האירוע הסתיים באופן שלילי, ומה יכול היה גיבור הסיפור לעשות - לשנות כדי שהתוצאה 

תהיה חיובית. )משימה 2(
לאחר סיום המשימות, הקבוצה הראשונה שתכריז שסיימה היא המנצחת.

כסיכום, המורה יקריא משפטים ואמרות )נספח 3(, הקשורים ליתרונות של לימוד פנימיות התורה, והקבוצה שהמשפט 
מתאים לה יכולה לקום ולספר בקצרה, מדוע משפט זה מתאים לקבוצה זו. יש לציין כי ייתכן שקבוצה אחת תחשוב, 

שאימרה מסוימת מתאימה לה. אם הנימוק הגיוני ניתן לקבל זאת.

האמצעים והמטרה

המורה יקרין במשך דקה סרט כלשהו, ללא צבע או ללא קול. כתוצאה מכך התלמידים לא יוכלו להבין כראוי את המתרחש 
בסרט. )לחילופין, המורה יבקש מהתלמידים המוכשרים לכך, להציג פנטומימה של יום הולדת הפתעה או משהו דומה, 

שלא יהיה ברור מידי.( בעקבות ההתנסות המורה יפרה דיון בכתה.
נקודות לדיון: 

• מה מתרחש בסרט/בפנטומימה? 
• האם נהניתם לצפות?

• האם הבנתם את הסרט?
• האם לקחתם מוסר השכל מהסרט?

• מה היה חסר לכם? 
• מה היה יכול לגרום לכם ליהנות מהסרט?

כדאי לרשום תשובותיהם על הלוח.
תשובות צפויות: לא היה מעניין, לא  מובן, לא  מאפשר למידה.

המורה יסביר: “נמשיך לראות יחד למה ‘פנימיות’ היא  כל כך חשובה”
המורה יאמר: “למדנו בשיעורים הקודמים על לימוד זכות וראינו, שכדי ללמד זכות על יהודי יש צורך בהתבוננות פנימית.  

בשיעור זה נתחיל להבין מדוע חשוב ללמוד ענינים מפנימיות התורה”.

פתיחה: מה חסר לי? - התנסות

פעילות 1:  היתרונות של עשייה מתוך פנימיות

מהלך שיעור
משתמשים בכלים ומלמדים זכות  

שיעור מס' 28 חב”ד חכמה –פותחים התורה - פנימיות התורה וקבלת המשיח

כיתה ה’
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האמצעים והמטרה

מהלך שיעור
משתמשים בכלים ומלמדים זכות  

שיעור מס' 28

המורה יאמר: “גם בסרט שראינו בתחילת השיעור וגם בסיפורים שהרכבנו, ראינו  מה קורה כשפועלים בלי פנימיות, 
ה’ במצוות שבין האדם  לימוד תורת החסידות ככלי לעבודת  נקודות המעידות על היתרונות של  נסכם לעצמינו כמה 

למקום ובין האדם לחברו. המורה יסכם על הלוח את תשובות התלמידים.
בהמשך יקרא מכתב של ילד, שלא מבין למה צריך ללמוד פנימיות התורה - מה לימוד החסידות,  מוסיף בלימוד התורה 

ובקיום המצוות? )נספח 4( 
כל זוג יכול לענות תשובה, שמשמעותה - החשיבות בלימוד פנימיות התורה. היא יכולה להיעשות בצורות שונות:

ניסוח מכתב תשובה/  ציור / סיסמא / קומיקס ועוד. התלמידים ייעזרו  בנקודות שנכתבו על הלוח. הם יכולים לבחור 
באחת מהן ולפתחה בצורה בה הם בוחרים.  

פעילות 2: מעמיקים בחוויה הפנימית

התלמידים המעוניינים - יציגו את עבודתם במליאה.
לבחירה, ניתן ליצור פינה מיוחדת בכיתה ולתלות שם את היצירות.

סיום:  הצגת התוצרים

חב”ד חכמה –פותחים התורה - פנימיות התורה וקבלת המשיח

כיתה ה’
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שיעור מס' 29 חב”ד בינה – מתבוננים 

האמצעים והמטרה

מערך שיעור
למה חסידות? 

בשיעור הקודם למדנו על חיוניות לימוד פנימיות התורה. בשיעור זה, נעמיק בסיפורים ובפתגמים בהם באים 
יתרונות אלו לידי ביטוי ונמחיש, שההסתכלות החסידית היא טעימה  מההסתכלות שתהיה בגאולה.

1. התלמידים יתבוננו כיצד עקרונות החסידות באו לידי ביטוי בהתנהגות של חסידים.
2. התלמידים יבינו, מדוע התגלתה החסידות בדורנו – היא מהווה טעימה מתורת הגאולה.

3. התלמידים יבדילו בין ‘טעימה’ מתורת משיח לבין התורה עצמה.

פתיחה:               קישור לשיעור הקודם                                             10 דקות, מליאה

פעילות מרכזית:   עקרונות החסידות בפעולה- סיפורים במשחק            25 דקות, מליאה                                                         

סיום:                  טועמים גאולה בחסידות                                          10 דקות, מליאה

 

1. סיפורים )נספח 2(
2. משפטי גאולה )נספח 4(

( + מחוג באמצע. ניתן להדביק כל מכתב במעטפה באמצעות סקוטש למעגל, כדי   3. מעגל )נספח 1 
    להוסיף עניין. לחלופין, ניתן לתת מספר לכל סיפור ולהצטייד בקובי’ה במקום במחוג.

) 4. מילים להשלמה )נספח 3 
5. אביזרים לסיפור: מטפחת לסבתא, כובע קסקט לצרפתי, כובע הפוך לאסיר הגוי, משקפיים לשומר הכלא

6. קרפים בשני צבעים – לכל תלמיד שני צבעים. לחילופין, לכל זוג שני צבעים, לכל אחד צבע.

התורה - פנימיות התורה וקבלת המשיח
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שלב א’:
המורה יניח במרכז הכיתה לוח מעגלי גדול )נספח 1( עם מחוג באמצעו, המורה יבחר נציג מהתלמידים, שיבוא לסובב 

את מחוגת הזמן, המחוג ייפול על אחד מחמשת הסיפורים )נספח 2(.
המורה יבחר נציג מהכיתה, שיקריא סיפור חסידי, שנכתב ע”י צופה מן הצד, שהתבונן בהתנהגות/ בהתמודדות של החסיד 
במצבים שונים. מומלץ להביא אביזר לכל מכתב. התלמיד המספר ילבש את האביזר ויקרא את הסיפור לכתה בקול 

המתאים. 
בסיפור ישנן מילים חסרות )נספח 3(, המילים החסרות תחולקנה בין התלמידים, וכשהמקריא יגיע למקום המתאים, מי 

שבידו המילה החסרה- יקריא אותה. 
לאחר הקראת כל סיפור המורה ישאל, “מה רואים כאן, מה תרמה החסידות לפי הסיפור?” לפי מה שלמדנו, שהחסידות 

הוסיפה בעולם בשיעורים קודמים, ניתן לרשום את עיקרי הדברים על הלוח. 
שלב ב’: 

המורה יאמר: “לא סתם התגלתה החסידות דווקא בדורות הללו לפני ביאת משיח, החסידות היא טעימה מתורת משיח, 
כך היא מסייעת לנו להתגבר על קשיים שונים בגלות.”

המורה ידגים את הרעיון באמצעות הקבלה – “יש כאן בכיתה עולים חדשים שעלו מחוץ לארץ? כשעולה חדש עולה, 
לדוגמא, מאמריקה לישראל, אילו דברים חדשים עליו ללמוד? בין הדברים נמצאת גם שפה חדשה. מתי יתחיל ללמוד את 

השפה לדעתכם, או מניסיונכם, כשיגיע לארץ ממש או לפני כן? 
הרבה פעמים עולים חדשים מתחילים ללמוד לפני כן. בואו נחשוב למה.... כדי שיהיו מוכנים, שיבינו מה קורה סביבם כשמגיעים.
כולנו עומדים לעבור לצורת חיים חדשה - לגאולה. יש דברים שבגאולה יהיו שונים משהם עכשיו, כמו שפה חדשה. תורת 

החסידות נותנת לנו לטעום מהשפה החדשה כבר בגלות, ומעניקה לנו טעם של גאולה, כמו שראינו בסיפורים”. 
המורה יציע לתלמידים לחשוב על דוגמאות מהסיפורים המראות צורה של הסתכלות מיוחדת ומתאימה לגאולה.

האמצעים והמטרה

ולהתנהגות  של היהודי בחברה,  יאמר: ”בשיעור הקודם למדנו על החשיבות של פנימיות התורה לקיום המצוות  המורה 
בשיעור הזה נערוך מסע בזמן, ונשמע סיפורים מעניינים על יהודים, שבזכות תורת החסידות שלמדו להתנהג בצורה מיוחדת.

פתיחה: קישור לשיעור הקודם

פעילות  מרכזית: עקרונות החסידות בפעולה- סיפורים במשחק

מהלך שיעור
למה חסידות?  

שיעור מס' 29

המורה יחלק לכיתה קרפים בשני צבעים. האחד מהם מסמל את הגאולה עצמה והשני מסמל טעימה מהגאולה בתורת 
החסידות. התלמיד יקשור את הקרפ ליד. המורה יקריא משפטי גאולה ומשפטי טעימה מהגאולה )נספח 4(, כל אחד יניף 

את הקרפ המתאים לגאולה או לתורת החסידות כטעימה מהגאולה.

סיום: משחק

חב”ד בינה – מתבוננים  התורה - פנימיות התורה וקבלת המשיח
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שיעור מס' 30

יסוד הקיום של היחידה והעם

מערך שיעור
 להרכיב משקפיים חדשים

ובהתנהלות  בשיעורים הקודמים התבוננו התלמידים בהשפעתה של תורת החסידות, בעיצוב האישיות 
בחברה.החסידות משנה את הפנימיות ומגלה את המהות. כשמסתכלים על כל דבר ב”משקפיים” של 
חסידות, המציאות נראית שונה לחלוטין. מוארת יותר. בשיעור זה ירכיבו התלמידים משקפיים חסידיים ויגלו  
שהחיצוניות לא תמיד מראה על הפנימיות, התלמידים יתבוננו בעקרונות בסיסיים בחסידות, וילמדו כיצד 
ניתן  להיעזר בהם, ליישם אותן ולהאיר את  ההזדמנויות הרבות, שמזמנים  חיי היום יום, באור החסידות, 

שהיא טעימה מתורתו של משיח בגאולה האמיתית והשלימה.

1. התלמידים יגלו, שהחיצוניות פעמים רבות, אינה מראה על הפנימיות, ואפילו יכולה להיות הופכית לה.
2. התלמידים יכירו  עקרונות בסיסיים בחסידות וילמדו אותם, כפי שהם מובאים בספרי חסידות שונים .

3. התלמידים ייעזרו בנושאים הנלמדים, כדי להתמודד עם סיטואציות מחיי היום יום.

פתיחה:               החיצוניות והמהות – לא מה שחשבתם                      10 דקות, מליאה

פעילות 1:           החסידות מאירה לי                                                 20 דקות, קבוצות

פעילות 2:           להרכיב משקפיים חדשים                                        10 דקות, מליאה                                                                  

סיום:                  סיכום “סימלי”                                                        5 דקות, קבוצות

 
1. מידע להעשרה )נספח 3(

) 2. היגדים )נספח 1 

) 3. דפי משימה לקבוצות )נספח 2 
4. שתי קופסאות נעליים/ שקיות קרטון של מתנות וכד’. , אחת מהן עטופה בעטיפה מרשימה והשנייה ללא 

    עטיפה ובתוכה הפתעה - חבילת ממתקים וכד’ - לפעילות פתיחה.
5. משקפיים כהים או מטושטשים

6. משקפיים נקיים ובהירים
7. ארבעה )רצוי יותר( דפי A4 לבנים לפעילות הסיום.

חב”ד דעת – מתחבריםהתורה - פנימיות התורה וקבלת המשיח
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יותר  המורה יאמר: “נראה עכשיו, כיצד החסידות עוזרת לנו לראות את הדברים בפנימיות, ומסייעת לנו להיות טובים 
ומאושרים יותר.” 

הכיתה תתחלק לקבוצות:
המורה יתלה את השלטים עם ההיגדים )נספח 1( על קירות הכיתה, וייתן לתלמידים להסתובב בין ההיגדים, כל תלמיד 

יעמוד בסמוך להיגד אותו הוא בחר. כך הכיתה תתחלק לקבוצות על פי ההיגדים שבחרו.
המורה יתן לכל קבוצה דף עם משימה )נספח מס’ 2( אותו הם יצטרכו לבצע. בכל דף משימה מופיע ההיגד בראש הדף, 
וסיפור בנושא. בדף כתוב אירוע שאינו גמור. על התלמידים לקרוא את הסיפור, ולסיים את האירוע בשני אופנים. הראשון, 

ללא ההארה של תורת החסידות על המצב. והשני, כפי שהוא מואר באור החסידות.

יסוד הקיום של היחידה והעם

המורה יראה לתלמידים שתי קופסאות הפתעה. האחת עטופה בעטיפה מהודרת והשני’ה קטנה יותר ופשוטה. המורה 
יסביר כי ניתן לקבל את אחת הקופסאות, וישאל את התלמידים באיזו קופסה הם בוחרים. הבחירה הצפויה תהיה בקופסה 
יגלו, שהעטיפה היתה מטעה, בתוך הקופסה אין דבר בעל ערך. לאחר  העטופה יפה אך לאחר שיפתחו את הקופסה 
מכן המורה יפתח את הקופסה השני’ה ויראה את ההפתעה. ניתן לחלקה בשעת ההפעלה או בסיומה, לשיקול דעתו של 

המורה. 
נקודות לדיון:

• מה שכנע אתכם לבחור דווקא בקופסה שבחרתם? היא יפה יותר
• ידעתם מה יש בתוך הקופסה היפה? לא, המראה החיצוני הטעה לחשוב, שההפתעה בפנים גם היא יפה.

• מדוע לא בחרתם בקופסה הפשוטה? כי הי’ה נראה, שגם ההפתעה בפנים פשוטה.
הערה: אם הילדים בחרו בקופסה הפשוטה,  המורה ידון, במה בדרך כלל נוטים האנשים לבחור וכד’. 

מסקנה:
וייתכנו דברים, שכלפי חוץ נראים לא חיוביים, אך כשמעמיקים להסתכל  החיצוניות  אינה מעידה תמיד על הפנימיות. 

פנימה, מגלים דברים חדשים וטובים.

פתיחה: החיצוניות והמהות – לא מה שחשבתם

פעילות 1: החסידות מאירה לי 

מהלך שיעור
להרכיב משקפיים חדשים 

שיעור מס' 30

כל קבוצה בתורה תציג לכיתה את האירוע, המצוי בדף המשימות שקיבלה. נציג הקבוצה ירכיב את המשקפיים הכהים, ויציג 
לפני הכיתה את האירוע, כפי שהוא נראה מבעד למשקפיים הכהים )בלי הארת תורת החסידות(, לאחר מכן, נציג אחר ירכיב 

משקפיים בהירים, ויציג את האירוע, כפי שהוא נראה בצורה בהירה )תורת החסידות(.

פעילות 2:  להרכיב משקפיים חדשים

כל קבוצה תקבל דף ריק ותצייר סמל, שמתאים לנושא שלה, הסמלים ייתלו על קירות הכיתה מתחת להיגדים. 

סיום:  סיכום “סימלי” 

חב”ד דעת – מתחבריםהתורה - פנימיות התורה וקבלת המשיח
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נושא 6: ממשיכים בשליחות מחוץ למסגרת

הנושא הששי הוא, ממשיכים בשליחות מחוץ למסגרת – לקראת 
החופשה נסכם את המשאבים, שהתלמידים קיבלו במהלך השנה.

נושא זה חותם את שנת הלימודים ומהווה הכנה לחופשה. 
בחופשה ישנן הזדמנויות רבות בהן מגיעים למקומות שונים, ופוגשים 

אנשים שונים. שיטת הבעש”ט מבוססת על השגחה פרטית והיא, 
שכאשר הקב”ה מפגיש אדם בזמן פלוני עם איש פלוני יש בכך כוונה 
מסוימת. הרבי מלמד אותנו, שהיות שתפקידו של היהודי הוא להחדיר 
קדושה בעולם, עלינו לנצל את זמן החופשה בכלל, ואת ההזדמנויות 

למפגשים, שהוא מזמן לנו בפרט, בהשפעה טובה על הסביבה, בכיוון 
של חיזוק והפצת יהדות, משום שכל עשיית מצווה מקדשת את 

העולם ואת האדם.
המשנה במסכת אבות מלמדת אותנו הנהגה חשובה “במקום שאין 

אנשים, השתדל להיות איש” כאשר נתקלים במצב, בכל תחומי 
החיים, בו נדרש מנהיג חיובי, מישהו שייקח אחריות על המצב, ולא 

נראה אדם כזה בסביבה, יש להתאמץ ולנקוט יוזמה ולא לשבת 
בחיבוק ידיים. תורת החסידות רואה את החיים הרוחניים של היהודי 

כערך חשוב ביותר. לכן, הרבי מלמדנו, כי בעבודה הרוחנית יש 
להתאמץ מאד, לנקוט יוזמה כדי להשפיע על יהודי, ולכוון אותו אל 

דרך התורה.
בחופשה, בזמן שישנן הזדמנויות רבות בהן מגיעים למקומות שונים 

ופוגשים אנשים שונים, יש לזכור לשים לב, להיות ערים לנקיטת יוזמה 
של השפעה על יהודי שני. 

ממשיכים בשליחות מחוץ למסגרת  / מנצלים את החופשה 
המיקוד לכיתה ה’: אני מנצל את ההזדמנות

1

  פריסה לכיתות א’-ו’ 
  טבלת נושאי השיעורים ומטרות

  מערכים
שיעור 31: מפגש מקרוב עם מפגש של קירוב

שיעור 32: במקום שאין אנשים אהיה איש.

ממשיכים בשליחות מחוץ למסגרת
 2 שיעורים
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פריסה לכיתות א’-ו’ 
ממשיכים בשליחות מחוץ למסגרת / אני מנצל את ההזדמנות
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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 

שר למקומות 
דעת בא

שר 
שילך אליהם, וכן בא

שו 
לאופן התנהגותו, לבו

וכד'. התנהגות הולמת 
איננה רק הימנעות מדברים 

אסורים, אלא גם נקיטת 
פעולות  הראויות לחסיד. 

כל התנהגות יכולה להביא 
שמים או 

שם 
ש 

לקידו
חלילה להפך.

ם 
היבטי

ם- 
תיי

חבר
ם

סידיי
ח

לקיחת אחריות
- בטיחות  
  במעגלים 

שונים )בחצר, 
  

  בים, בבית(
שמירה על 

 -
  תזונה מאוזנת 

  ובריאה

 - מיומנות בחירה והעדפה 
של פעילויות ובניית סדרי 

   
   עדיפויות ראויים לפעילות.
- אבחנה בין רצונות וצרכים

- נתינת כלים לבחירת 
שה.

  תעסוקה 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 והחברה.

שיקול דעת 
 - הפעלת 

שר לסוג 
   עצמאי בא

   הבילויים, ההתנהגות 
ש. 

   והלבו
ש 

שימו
- לקיחת אחריות ו

שית לסביבה.
   דוגמה אי

כיתה ה’
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טבלת נושאי השיעורים ומטרות 

מטרותהסוגה בחב"דהשיעור

שיעור 31:
מפגש מקרוב 

עם מפגש 
של קירוב 

חכמה – פותחים 

1. התלמידים יכירו בהזדמנויות הרבות, שהחופשה מזמנת.
2. התלמידים ייחשפו לאפשרויות ההשפעה הרבות, הטמונות במפגש בין אנשים 

    ואופיים בזיקה לגישת הבעש”ט ולהוראותיו של הרבי.
3. התלמידים יתנסו בהשפעה על הזולת במפגשים בין אישיים, תוך שימוש בכלים, 

    שנלמדו במהלך התכנית השנתית.

שיעור 32:
במקום שאין 

אנשים, אהיה 
דעת- מתחברים איש

מיישמים

1. התלמידים יכירו בכוח של נקיטת יוזמה ומנהיגות חיובית, כדרך להשגת מטרות.
2. התלמידים ידונו במצבים בהם ההנהגה היא הכרחית, אך איש אינו נוקט יוזמה 

   של מנהיגות, וכן יעמדו על הסיבות ו על ההשלכות למצב זה.
3. התלמידים יזהו מצבים אלו, וכן יזהו את מהות המנהיגות הנדרשת.

4. התלמידים יזהו את ההשפעה על החיים הרוחניים של יהודי שני כמצב הכרחי 
    לנקיטת יוזמה של מנהיגות, ויתרגלו יוזמות כאלה בזיקה למפגשים מזדמנים בחופשה.

ממשיכים בשליחות מחוץ למסגרת / אני מנצל את ההזדמנות

תאריכים חסידיים משתלבים: ג’ תמוז, י”ב תמוז 

כיתה ה’
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ממשיכים בשליחות מחוץ למסגרת / אני מנצל את ההזדמנות

תאריכים חסידיים משתלבים: ג’ תמוז, י”ב תמוז 

שיעור מס' 31 חב”ד חכמה – פותחים  ממשיכים בשליחות – אני מנצל את ההזדמנות

ממשיכים בשליחות מחוץ למסגרת

מערך שיעור
 מפגש מקרוב עם מפגש של קירוב

הבעש”ט  שיטת  שונים.  אנשים  ופוגשים  שונים,  למקומות  מגיעים  בהם  רבות  הזדמנויות  יש  בחופשה 
בהשגחה פרטית היא, שכאשר הקב”ה מפגיש אדם בזמן פלוני עם איש פלוני יש בכך כוונה מסוימת. הרבי 
מלמד אותנו, היות שתפקידו של היהודי הוא להחדיר קדושה בעולם, עלינו לנצל את זמן החופשה בכלל, 
ואת ההזדמנויות למפגשים, שהוא מזמן לנו בפרט, בהשפעה טובה על הסביבה, בכיוון של חיזוק והפצת 

יהדות, משום שכל עשיית מצווה מקדשת את העולם ואת האדם.

1. התלמידים יכירו בהזדמנויות הרבות, שהחופשה מזמנת.
2. התלמידים ייחשפו לאפשרויות ההשפעה הרבות, הטמונות במפגש בין אנשים ואופיים בזיקה לגישת 

    הבעש”ט ולהוראותיו של הרבי.
3. התלמידים יתנסו בהשפעה על הזולת במפגשים בין אישיים, תוך שימוש בכלים, שנלמדו במהלך 

    התכנית השנתית.

פתיחה:               תשומת לב לתדירות ולתוכן המפגשים בחופשה         15 דקות, יחדני, מליאה

פעילות 1:           ההשקפה החסידית על מפגש                                 5 דקות, מליאה

פעילות 2:           דרכים רבות להשפעה על הזולת                              10 דקות, מליאה      

פעילות 3:            גישת ההשפעה המתאימה                                       10 דקות, מליאה                                                            

סיום:                  התנסות בהשפעה במפגשים                                  10 דקות, מליאה    

 

1. מכתב הרבי )נספח 1(
2. סיטואציות מפגש )נספח 2(

3. תמונות )נספח 3(
4. דפי ‘ממו’ בארבעה צבעים, מכל צבע כמס’ התלמידים.

כיתה ה’
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שיעור מס' 31 חב”ד חכמה – פותחים  ממשיכים בשליחות – אני מנצל את ההזדמנות

המורה יפתח דיון בשאלה: “האם יש משהו מיוחד במפגש בין שני אנשים? איך צריך להתייחס למפגש חטוף ברחוב? האם 
גם ל’מפגש’ בין אחים על הספה בסלון יש משמעות?” לאחר קבלת תשובות התלמידים, יציג המורה על הלוח את חידושה 
של תורת החסידות: “שיטת הבעש”ט בהשגחה פרטית היא, שכאשר השם יתברך מסבב, שאדם ייפגש בזמן פלוני עם 
איש פלוני – הרי זה למען כוונה מסוימת” )ליקוטי דיבורים ד 1212( המורה יסביר, שהבעש”ט קובע, שאין מציאות בה 
האדם נפגש במקרה עם מישהו. כל מפגש בין אנשים מכוון ומתוכנן מלמעלה, גם כאשר מבלים את הזמן בחברת בני 
המשפחה, אנו ‘פוגשים’ אותם ולא לחינם נמצאים איתם יחד. המורה ימשיך ויסביר, שהרבי מלמד אותנו, שלכל מפגש 
יש מטרה, שהיא  השפעה טובה על הסביבה, בכיוון של חיזוק ושל הפצת יהדות. )נספח 1(, זו הדרך לנצל כראוי את 

המפגשים הרבים, שנכונו לנו בתקופת החופשה. 

ממשיכים בשליחות מחוץ למסגרת

המורה יחלק לכל תלמיד ארבעה דפי ‘ממו’, בארבעה צבעים שונים. המורה יציין, שמתקרבים לחופשה ויבקש מכל תלמיד 
לחשוב על אדם כלשהו, שהוא אמור לפגוש בחופשה הקרובה. המורה ינחה את התלמידים לכתוב בפתק בצבע X את 
 Q את מקום המפגש הצפוי ובפתק בצבע Z את שם האדם איתו יתקיים המפגש, בפתק בצבע Y שמם, בפתק בצבע

לכתוב משפט, בעל חשיבות עליונה, אותו התלמיד רוצה להגיד לאדם, שאיתו הוא ייפגש בזמן הפגישה.
כל תלמיד יקפל את פתקיו, והמורה ירכז את הפתקים לארבע קבוצות על פי הצבעים. בשלב הבא, המורה יערוך סבב 
 Y פגש את X‘ :בין התלמידים, כאשר כל תלמיד בתורו, ירים פתק מכל קבוצת פתקים ויקרא את הכתוב בו בסדר הבא

.’Q:ואמר לו Z-ב
בסוף הסבב, המורה יפנה את תשומת לב התלמידים למגוון ההזדמנויות הרב של מפגשים עם אנשים שונים ובמקומות 
שונים בחופשה. בנוסף לכך, יתייחס המורה לתוכן המפגשים – המשפטים שנכתבו, המורה יתייחס לסיטואציות המשעשעות, 
שהרכיבו התלמידים מחלקי סיפור שונים, ויסביר כי לפעמים, כשלא מודעים מספיק למשמעות של המפגש ולערך שלו , 

בערך כך )ולעיתים גם, בדיוק( נראים המפגשים שלנו..

פתיחה: תשומת לב לתדירות ולתוכן המפגשים בחופשה

פעילות 1: ההשקפה החסידית על מפגש 

מהלך שיעור
 מפגש מקרוב עם מפגש של קירוב

המורה יציג לתלמידים סיטואציה: “אנחנו נמצאים בחדר לא מוכר, החדר חשוך מאד, איננו יכולים לראות מאומה. בחדר 
נמצא גם בעל הבית, הוא היחיד, שיכול להאיר את החדר. אך הוא רוצה, שנציע לו רעיונות מעניינים ומקוריים ליצירת 
האור”. התלמידים יידרשו להציע לבעל הבית רעיון, כיצד ליצור אור בחדר, אין לחזור על רעיונות, שכבר נאמרו. )ניתן לכוון 

את התלמידים בדוגמאות: הדלקת פנס, הצתת גפרור, חיכוך חלוקי אבנים, תאורה של פלאפון וכד’.(
בסיום התרגיל, יסכם המורה, שהייתה לנו מטרה אחת – הדלקת אור, אך כל אחד הציע דרך אחרת כדי להשיג  את אותה 
מטרה. גם במפגשים בין אנשים המטרה כבר ברורה לנו, עלינו להשפיע על הסביבה בענייני יהדות, אך כדי להגיע אליה 

קיימות אינספור דרכים, ובכל מפגש יש לבחור בדרך המתאימה. 

פעילות 2:  דרכים רבות להשפעה על הזולת

כיתה ה’
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שיעור מס' 31 חב”ד חכמה – פותחים  ממשיכים בשליחות – אני מנצל את ההזדמנות

ממשיכים בשליחות מחוץ למסגרת

מהלך שיעור
 מפגש מקרוב עם מפגש של קירוב

המורה ינחה את התלמידים לעצום עיניים, ולהרכין את ראשיהם על השולחנות. המורה יציג לתלמידים סיטואציות של 
מפגש בינם לבין דמויות שונות, כאשר כל אחת מהדמויות מנסה להשפיע עליהם בעניין כלשהו )נספח 2(. המורה יורה 
לתלמידים, שכאשר תלמיד מרגיש שההשפעה של הדמות משפיעה עליו לטובה, מאירה אותו ופוקחת את עיניו, עליו 
להרים את הראש ולפקוח את העיניים. בתום כל סיטואציה ידון המורה עם התלמידים ביעילות ההשפעה שהוצגה: האם 
יבקש  )כמה תלמידים פקחו את העיניים?( המורה  הדמות הצליחה להשפיע על כולם? האם היתה הצלחה חלקית? 
מהתלמידים לשתף את המליאה בסיבות להצלחת/לכישלון הדמות בהשפעה האישית עליהם ויחתום במסקנה לגבי אופן 

ההשפעה המתאים/לא מתאים.
הדברים  את  לסכם  )ניתן  נכונים.  הבלתי  ההשפעה  ואופני  המתאימים  ההשפעה  אופני  כל  על  יחזור  המורה  לסיכום, 

בטבלה על גבי הלוח(.

המורה יחלק את התלמידים לשתי קבוצות שוות. התלמידים יסתדרו בשני מעגלים, פנימי וחיצוני. קבוצת תלמידים אחת 
כך  פנים,  כלפי  כשפניהם  החיצוני,  במעגל  שנייה תשב  תלמידים  וקבוצת  חוץ,  כלפי  כשפניהם  הפנימי,  במעגל  תשב 
שייווצרו זוגות של תלמידים, תלמיד מהמעגל הפנימי ותלמיד מהמעגל החיצוני, שיושבים זה מול זה. כל זוג תלמידים 
יידרשו להציג את עצמם אחד לשני בשמות ובפרטי זהות בדויים ותוך כדי ההיכרות להשפיע על התלמיד השני. ההשפעה 
צריכה להיות, בעניין שהתלמיד למד השנה ב’נרות להאיר’  והתחבר אליו מאוד, כדי להזכיר לתלמידים תכנים מהתכנית 
השנתית - יצמיד המורה ללוח תמונות, שמהוות תזכורת לנושאים )נספח 3(. כל דקה, המורה ימחא כף. כאשר המורה 
ימחא כף, כל התלמידים במעגל הפנימי יידרשו לזוז מקום אחד שמאלה וכל התלמידים במעגל החיצוני יידרשו לזוז 

מקום אחד ימינה, ייווצרו זוגות תלמידים חדשים, והתלמידים יתחילו במפגשי היכרות חדשים, וחוזר חלילה. 

פעילות 3:  גישת ההשפעה המתאימה לזולת

סיום: התנסות בהשפעה במפגשים 

כיתה ה’
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שיעור מס' 32 חב”ד דעת – מיישמים  ממשיכים בשליחות – אני מנצל את ההזדמנות

ממשיכים בשליחות מחוץ למסגרת

מערך שיעור
במקום שאין אנשים, אהיה איש 

בשיעור הקודם למדנו כי עלינו לנצל את ההזדמנויות הרבות בחופשה למפגש עם אנשים להשפעה חיובית 
על החיים הרוחניים של היהודי השני. אך מה באשר לאותם יהודים שאיננו פוגשים? הייתכן כי יהיו יהודים, 

שלא יזכו לקבל השפעה לחיים של קדושה בדרך היהדות?
המשנה במסכת אבות מלמדת אותנו הנהגה חשובה “במקום שאין אנשים, השתדל להיות איש” כאשר 
נתקלים במצב, בכל תחומי החיים, בו נדרש מנהיג חיובי, מישהו שייקח אחריות על המצב, ולא נראה אדם 

כזה בסביבה, יש להתאמץ ולנקוט יוזמה ולא לשבת בחיבוק ידיים.
תורת החסידות רואה את החיים הרוחניים של היהודי כערך חשוב ביותר. לכן, הרבי מלמדנו, כי בעבודה 

הרוחנית יש להתאמץ מאד, לנקוט יוזמה כדי להשפיע על יהודי, ולכוון אותו אל דרך התורה.
בחופשה, בזמן שיש הזדמנויות רבות בהן מגיעים למקומות שונים ופוגשים אנשים שונים, יש לזכור לשים 

לב, להיות ערים לנקיטת יוזמה של השפעה על יהודי שני. 

1. התלמידים יכירו בכוח של נקיטת יוזמה ומנהיגות חיובית, כדרך להשגת מטרות.
2. התלמידים ידונו במצבים בהם ההנהג ה היא הכרחית, אך איש אינו נוקט יוזמה של מנהיגות, הסיבות 

    וההשלכות למצב זה.
3.  התלמידים יזהו מצבים אלו, וכן יזהו את מהות המנהיגות הנדרשת.

4. התלמידים יזהו את ההשפעה על החיים הרוחניים של יהודי שני כמצב הכרחי לנקיטת יוזמה של 
מנהיגות, ויתרגלו יוזמות כאלה בזיקה למפגשים מזדמנים בחופשה.

פתיחה:               כוחה של יוזמה                                        10 דקות, מליאה

פעילות 1:            חייבים מנהיג יוזם                                     5 דקות, מליאה

פעילות 2:           כשאין מנהיג בסביבה                                  5 דקות, מליאה      

פעילות 3:            נקיטת יוזמה חסידית                                  15 דקות, מליאה                                                            

סיום:                  החלטות לחופשה של מנהיגים                   10 דקות, מליאה    

   ) 1. הגה   )נספח 3 

) 2. לוחות בינגו )נספח 1 

) 3. דפי הקראה )נספח 2 
4. אמצעים להשמעת מוזיקה
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התלמידים יתחלקו לשתי קבוצות.  כל קבוצה צריכה להסתדר, בזמן מוגבל, ללא מילים, למוצג אנושי המבטא את המושג 
‘מנהיג’, על כל חברי הקבוצה להשתתף בתרגיל.

בתום התרגיל, המורה ידון עם התלמידים באופן ביצוע המשימה, המורה ידגיש את ההכרח, ב’מנהיג’ שינחה את הקבוצה 
כדי להגיע לתוצאה כלשהי. המורה יסכם, כי יש מצבים בהם ההנהגה היא הכרחית, כדי להגיע למטרה מסוימת.

ממשיכים בשליחות מחוץ למסגרת

ועוד.  בני משפחה, חברים  והמגוונים, שהיא מזמנת עם  והמפגשים הרבים  יפתח בתיאור החופשה המתקרבת  המורה 
הוא יזמין את התלמידים לשים לב לאפשרויות אלה במשחק הבא: כל תלמיד יקבל לוח בינגו עם תשע משבצות.  בכל 
משבצת רשום מאפיין מסוים של תלמיד, בזיקה למפגשים ואינטראקציות מצויות בחופשה )נספח 1(. כל תלמיד מתבקש 
למצוא ולהחתים 9 תלמידים אחרים על משבצות המאפיינות אותם. המנצח בתרגיל הוא הראשון שמחתים 9 תלמידים 

שונים בכל 9 המשבצות בלוח הבינגו שלו. במשבצת רשאי לחתום רק תלמיד, שהתכונה או המאפיין מתאימים לו. 
בסיום המשחק, המורה יפנה את תשומת הלב של התלמידים לעובדה, כי המנצחים במשחק הם לרוב תלמידים ש”לקחו 
אחריות”, והפעילו יוזמה אישית. כלומר, תלמידים שקמים ראשונים מהכסא, מכריזים בקול מה הם מחפשים, פונים לכל 
האנשים בחדר, ואם נחוץ, אל  מחוץ לחדר וכד’. המפסידים הם אלה, שמגיבים במקום ליזום בעצמם. אלה שנשארים 
בכסא, ומחכים שייגשו אליהם. המורה יסכם, כי לעיתים נדרשות מאיתנו נקיטת יוזמה ולקיחת אחריות כדי להשיג מטרות.

פתיחה: כוחה של יוזמה

פעילות 1: חייבים מנהיג 

מהלך שיעור
במקום שאין אנשים, אהיה איש  

התלמידים יקבלו דפי הקראה )נספח 2( ובעקבות הקריאה ידונו במליאה, מה קורה במצבים בהם אין מי שנוקט יוזמה. 
נקודות לדיון:

• מדוע מתחמקים אנשים מליטול יוזמה? )עייפות, עצלות, פחד(.
• באילו תואנות מתחמקים מליטול יוזמה? )“למה דווקא אני? שמישהו אחר יעש ה זאת..”, “למה אני צריך להיות הראשון? 

  שמישהו אחר יתחיל ואני אמשיך..”, “אני קטן.. אין לי כח.. לא מספיק מבין/חזק/מומחה בעניין..”( 
• מהן ההשלכות הנובעות מכך?

המורה יקביל את מסקנות הדיון לסיטואציה מחיי היום יום של התלמידים: תלמיד, שעומד בשעת ההפסקה ליד שער 
ביה”ס ורוצה להיכנס, השומר האחראי יצא לסיבוב שיגרתי בחצר ולא נראה באזור. ילדים רבים גודשים את חצר בית 

הספר ועדים למתרחש, אך שום תלמיד לא נחלץ לאתר את השומר.

פעילות 2:  כשאין מנהיג בסביבה 
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יסוד הקיום של היחידה והעם

המורה יסביר את פשט דברי המשנה “במקום שאין אנשים, השתדל להיות איש”, כאשר אנו נתקלים במצב, בכל תחומי 
החיים, בו נדרש מנהיג חיובי, מישהו שייקח אחריות על המצב, ולא נראה אדם כזה בסביבה, מדריכים אותנו חז”ל, כי 
עלינו להתאמץ ולנקוט יוזמה, ולא לשבת בחיבוק ידיים. יתרה מזו, תורת החסידות רואה את החיים הרוחניים של כל יהודי 
כערך חשוב ביותר. ערך שאסור לוותר עליו בשום אופן. היא מלמדת אותנו כי בעבודה הרוחנית, בדברים שנוגעים לערך 
החיים הרוחניים של יהודי שני, יש להתאמץ ביתר שאת לנקוט יוזמה ולקחת אחריות, כדי ששום יהודי לא יפסיד או ייגרע 
בתחום זה, ח”ו. תורת החסידות מדגישה, כי אין לחכות לבקשתו של היהודי השני להתקרב לדרך התורה, אלא ביודענו 

שיש ביכולתנו לעזור ליהודי, יש לנקוט יוזמה, לקחת אחריות, לרוץ אליו ולהורות לו את הדרך.

תלמיד נבחר יקבל הגה )נספח 3( ויתמנה להיות ‘הנהג’. שאר התלמידים יסתדרו במעגל, יתנו ידיים זה לזה, וירימו את 
הידיים, כך שביניהם יווצרו ‘שערים’ שניתן לעבור בהם. המורה יסביר כי התלמיד ‘הנהג’, למד, כי חשוב לנקוט יוזמה, 
ולהוביל כל יהודי לדרך התורה והמצוות, הוא רוצה להיות המנהיג המוביל, אבל על מי ישפיע? את מי ‘יסיע’ לדרך של 
חיים יהודיים? המורה יבקש מהתלמיד להתאמץ ולחשוב על דרך להגיע ליהודים שהוא יכול לעזור להם מבחינה רוחנית. 
ע”י  או עד להשמעת אות מוסכם  יבקש מתלמידים לפצוח בשירה. עד להפסקת המוזיקה  או  מוזיקה  ישמיע  המורה 
המורה, על התלמיד ‘הנהג’ להסתובב בין ה’שערים’ באופן חופשי. בהינתן האות, עליו לעצור ולהושיט יד לתלמיד הקרוב 
אליו ביותר. התלמיד שהושטה לו היד, ישאל את התלמיד ‘הנהג’: “מי אתה? איך הגעת אלי? ומה רצונך?”. על התלמיד 
‘הנהג’ להציג את עצמו, להציע דרך התקשרות ליהודי אחר, לדוגמא: ‘אני מחלק פרוספקטים’, ‘פגשתי אותך במכולת 
השכונתית’, ‘התיישבתי לידך באוטובוס’ וכד’, ותחום השפעה, לדוגמא: ‘זה פרוספקט על קייטנה מוצלחת לילדים’, ‘תרצי 
להדליק נש”ק?’, ‘אפשר להציע לך לרכוש אות בספר תורה?’ וכד’. לאחר שהצליח התלמיד ‘הנהג’ לענות על השאלה, 
ילחצו השניים ידיים והתלמיד ‘הנהג’ יעביר את ההגה לתלמיד השני. המורה ימשיך את השמעת המוזיקה ושני התלמידים 
יסתובבו בין ה’שערים’, זה אחרי זה, ב’רכבת’, כאשר ‘הנהג’ החדש יוביל בראש, וחוזר חלילה, עד שכל התלמידים ‘יסעו’ 

בדרך התורה והמצוות. )אין לחזור על תשובות תלמידים שנאמרו.(

המורה יסכם כי אנו מתקרבים לימות החופשה, וזו הזדמנות מצוינת לנקוט יוזמה, ולהגיע ליהודים רבים ככל האפשר, כדי 
להשפיע עליהם התקדמות בחייהם הרוחניים. 

המורה יניח במרכז הכיתה 3 הגאים )צעצועי הגאים, חפצים כלשהם או תמונות )נספח 3(, המסמלים באמצעות כיתוב 
את מעגלי החברה: משפחה, בית ספר וקהילה. כל תלמיד בתורו, ניגש למרכז הכיתה בוחר את ההגה המתאים למעגל בו 
הוא מעוניין לנקוט יוזמה, מרים את ההגה ומכריז “אני לוקח את ההגה ומנהיג את ה]המעגל החברתי הנבחר[, אני מקבל 
על עצמי ליזום בחופשה הקרובה ]יוזמה אישית, היוזמה צריכה להיות בתחום של השפעה רוחנית.[ עם סיום ההכרזה, 

כל התלמידים מוחאים כפיים, וההגה מוחזר למקומו, וכך הלאה.

פעילות 3 – נקיטת יוזמה חסידית 

סיום:  החלטות לחופשה של מנהיגים 

מהלך שיעור
במקום שאין אנשים, אהיה איש  
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