
ב"ה

אני בחברה - כוחות ויכולות

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

נושא שיעור
מי הם הקולות?

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

עלינו לפתח מודעות למלחמה זו ולמרכיביה השונים של הנפש.

א. התלמידים יכירו את הנפש האלוקית והנפש הבהמית.

ב. התלמידים יכירו בשוני שבמרכיבי הנפשות ובמטרותיהן.

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

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

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

פעילות 2        מלחמת הנפשות                 10 דקות, מליאה

סיום        מגרש המשחקים של הרבי        10 דקות, מליאה

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

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

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

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

אני בחברה - כוחות ויכולות

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

מהלך שיעור
מי הם הקולות?

פתיחה: שני קולות בלב אחד: הכיצד? 

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

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

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

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

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

 

פעילות 1: נעים מאוד, מי את?

שלב א’

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

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

שלב ב’

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

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

אני בחברה - כוחות ויכולות

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

מהלך שיעור
מי הם הקולות?

פעילות 2 - מלחמת הנפשות

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

שבמהלכו התלמידים יזהו את המלחמה בין שתי הנפשות.

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

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

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

<  מה ירוויח ומה יפסיד מי שנפשו הבהמית שולטת?

 
סיום - מגרש המשחקים של הרבי

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

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

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

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

13

כיתה ד'



שיעור 1 חב"ד חכמה פותחים

אני בחברה / כוחות ויכולות

 כוחות ויכולות
שני קולות בתוך ליבי

נספח 1

ריאיון
מראיינת: שלום לכולם. עלה בידינו היום להביא לריאיון את הנפשות המפורסמות ביותר בעולם, הנפש האלוקית 

והנפש הבהמית. שלום לכן.

הנפש האלוקית: שלום, שלום.

הנפש הבהמית: מלחמה, מלחמה.

מראיינת ]פונה אל הנפש הבהמית[: לפי תשובתך אני מבינה שאת הנפש הבהמית.

הנפש הבהמית: איך ידעת?

מראיינת: יש לי כל מיני סימנים שעזרו לי לזהות אותך...

הנפש הבהמית: טוב, זה לא סוד שאני מפורסמת. אני מגיעה לפני הנפש האלוקית, לכן אני גם ותיקה יותר ובקיאה 
יותר בעניינים.

מראיינת: מכיוון שאת מגיעה ראשונה, ניתן לך ראשונה את זכות הדיבור. מהיכן את מגיעה? מה המקור שלך?

הנפש הבהמית: כבר בהתחלה את שואלת שאלות רגישות... אני מגיעה ממקום שהוא לא טוב ולא רע, אלא הטוב 
והרע מעורבבים בו יחד.

מראיינת: ומה כלול בך?

הנפש הבהמית: אהמ... כל מיני תכונות כמו גאווה, כעס, כל התאוות, עצלות, עצבות, ליצנות...

מראיינת: וואו, זה לא נשמע שילוב טוב כל כך.

הנפש הבהמית: אה, איך שכחתי? המידות הטובות שיש לכל יהודי בטבע, כמו ביישנות ורחמנות, גם הן באות ממני. 
שלא תחשבו שאני שלילית כל כך.

מראיינת: ומה המטרה שלך?

הנפש הבהמית: עוד יותר לא נעים: המטרה שלי היא לעזור לאדם לחיות טוב, שיחשוב רק על עצמו. כדי שירצה 
לאכול אני מסייעת לו לחוש כמה האוכל טעים ומגרה, וכמובן אני משכנעת אותו שישמור על הבריאות ושיעשה 

כיף גם על חשבון מישהו אחר. כמו בהמה... 

מראיינת: טוב, תודה לך, ונעבור כעת לנפש האלוקית. אני מבינה שאת מגיעה אל היהודי אחרי הנפש הבהמית.

הנפש האלוקית: נכון, והמקור שלי הוא חלק מה' ממש!

מראיינת: וואו! זה נשמע מרגש... ומה המטרה שלך?

הנפש האלוקית: אני רוצה כל הזמן לעזור ליהודי במילוי תפקידו להיות קשור לה'.

מראיינת: תודה לכן, נפש אלוקית ונפש בהמית, על הפרטים החשובים.



שיעור 1 חב"ד חכמה פותחים

אני בחברה / כוחות ויכולות

 כוחות ויכולות
שני קולות בתוך ליבי

נספח 2

תעודת זהות
  ______________________ שמי: הנפש ה 

מהיכן אני מגיעה?____________________  

  _____________________ מה כלול בתוכי?

  ____________________ מה המטרה שלי?

ב”ה

תעודת זהות
  ______________________ שמי: הנפש ה 

מהיכן אני מגיעה?____________________  

  _____________________ מה כלול בתוכי?

  ____________________ מה המטרה שלי?

ב”ה



שיעור 1 חב"ד חכמה פותחים

אני בחברה / כוחות ויכולות

 כוחות ויכולות
שני קולות בתוך ליבי

נספח 3

משפטים למשחק "מי אני?"

אני מזכירה ליהודי לקיים מצוות.

אני מגיעה ממקום שטוב ורע מעורבבים בו.

אני חושבת על מה שכיף.

אני חושבת מה ה' רוצה.

"רותי, אל תירדמי בלי קריאת שמע!"

אני מזכירה ליהודי לאכול ולשתות.

"רותי, את עייפה. תישני, ותקראי קריאת שמע בפעם אחרת..."



שיעור 1 חב"ד חכמה פותחים

אני בחברה / כוחות ויכולות

 כוחות ויכולות
שני קולות בתוך ליבי

נספח 4



שיעור 1 חב"ד חכמה פותחים

אני בחברה / כוחות ויכולות

 כוחות ויכולות
שני קולות בתוך ליבי

נספח 4



שיעור 1 חב"ד חכמה פותחים

אני בחברה / כוחות ויכולות

 כוחות ויכולות
שני קולות בתוך ליבי

נספח 5

סיפור על הרבי

למורה

סיפר יהודי אמריקאי: הייתי נער לפני בר מצווה כשנכנסתי עם סבי לחדרו של הרבי. לא אשכח כיצד הופתעתי . 1
אז כשהרבי שאלני מהו המשחק האהוב עליי. 

 "כדור בסיס" )בייסבול(, עניתי ללא היסוס. . 2
 "וכיצד משחק אתה, לבד או עם חברים?" הוסיף הרבי להתעניין. 

 "כל ההנאה היא עם חברים!" השבתי. 
 "ומי המנצח במשחק?" הוסיף הרבי ושאל. 

"זה שמשחק טוב יותר", עניתי, תמה על התעניינותו המפתיעה של רב כה מכובד ב... כדור בסיס. 

הרבי המשיך לחקור ושאל אם אני צופה גם במשחקי כדור בסיס של מבוגרים. כשעניתי בחיוב, התעניין מדוע . 3
 איני מסתפק במשחקים עם החברים. 

 "כי זה משחק ילדים, ואילו זה משחק אמיתי", עניתי, משתומם. 
 והרבי, כמו ניחש את מחשבותיי, לא הותיר אותי במבוכה זמן רב. 

"נמצא ברשותך מגרש ובו שתי קבוצות הרוצות לנצח זו את זו: היצר הטוב והיצר הרע. עד היום היה זה 'משחק 
 ילדים', ומבר המצווה יהיה זה 'משחק אמיתי'. אנא הקפד שהיצר הטוב ינצח!" 

לא הבנתי אז את עומק הדברים, והם פרחו לחלוטין מזכרוני, עד ש... 

יום אחד, כעבור כשלוש שנים, נכנסתי הביתה בצהלה: הכיתה יוצאת לטיול! כולם מתרגשים לקראתו... כשראו . 4
הוריי את מועד הטיול חוורו פניהם, והם הודיעו לי בתקיפות שלא אוכל לצאת לטיול. התאריך שנבחר היה יום 

כיפור, אחד הימים המעטים בשנה שבהם נהגנו כיהודים... 

לא הסכמתי לוותר בשום אופן על הטיול, והוריי נכנעו באין ברירה. בלילה שלפני הטיול צפיתי בטלוויזיה . 5
במשחק כדור בסיס מרתק. בתום המשחק נשאל מאמנה של הקבוצה המפסידה על הקבוצה היריבה, ואמר: 

 "אין ספק, הם היו טובים יותר, ולכן ניצחו". 
לא שמעתי את המשך דבריו. הם הלמו בי כפטיש. נזכרתי בדברי הרבי, ומיד גמלה בי ההחלטה: לא אצא לטיול! 

לא אתן ליצר הרע לנצח! 

חלפו עוד כמה שנים, ואהבתי לכדור בסיס גברה. למדתי באוניברסיטה כאשר נפתח מועדון כדור בסיס סמוך . 6
לה. מובן שנרשמתי אליו, והבאתי איתי עוד כמה חברים יהודים. רק לאחר שהיינו כבר חברים ותיקים במועדון, 

התנו מנהלי המקום תנאי. 

היו אלו חברי כת נוצרית מסיונרית, והתנאי להמשך החברות במועדון היה – התנצרות! רק אז הבנו מדוע . 7
הם התעקשו לפנות לסטודנטים יהודיים דווקא. האמת היא שחבריי ואני לא נבהלנו מהתנאי שלהם. היינו 

כבר "שבויים" בשפע הגשמי שהם העניקו לנו. התפנית אירעה כאשר קבוצתנו הפסידה במשחק חשוב. 
בסיום המשחק טפחתי על שכמו של מאמן הקבוצה המנצחת ואמרתי: "כל הכבוד! הייתם טובים יותר ובצדק 

ניצחתם!" 

הדברים שיצאו מפי כמו הלמו בי באחת, ושוב ראיתי את עצמי בעיני רוחי מול הרבי, והוא מזהיר לתת ליצר הטוב . 8
לנצח! מובן שרגליי לא דרכו במועדון שוב. גם חבריי, שהגיעו בעקבותיי למועדון, מיהרו לעזוב כששמעו את 

סיפורי...



ב"ה

אני בחברה - כוחות ויכולות

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

נושא שיעור
הנפש הבהמית נרתמת לקדושה

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

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

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

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

התלמידים ישליכו את הנלמד על תכונותיהם. ג. 

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

פעילות מרכזית       משחק איקס עיגול             15 דקות, מליאה

סיום                  מכתב לנפש הבהמית            10 דקות, יחידני + מליאה

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

     ולהקריא את השאלות לפי המספר.

) מכתב לנפש הבהמית )נספח 2   -

מספריים להמחשת הדיון  -

14
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ב"ה

אני בחברה - כוחות ויכולות

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

מהלך שיעור
הנפש הבהמית נרתמת לקדושה

פתיחה: הנפש הבהמית, טובה או רעה? 

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

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

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

שלב א' : משל המספריים

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

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

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

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

שלב ב' : הופכים אותה לטוב

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

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

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

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

לאפשר לנפש האלוקית לשלוט. 

שיעור מס’ 2 חב”ד בינה מתבוננים
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כיתה ד'



ב"ה

אני בחברה - כוחות ויכולות

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

מהלך שיעור
הנפש הבהמית נרתמת לקדושה

פעילות סיכום - משחק איקס עיגול

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

לתלמידי הכיתה(. 

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

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

סיום - מכתב לנפש הבהמית

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

שיעור מס’ 2 חב”ד בינה מתבוננים
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אני בחברה / כוחות ויכולות

 כוחות ויכולות
שיעור 2שני קולות בתוך ליבי חב"ד בינה מתבוננים

נספח 1

כרטיסי משחק לגזירה ולהדבקה על הלוח

את ההתלהבות 
של הנפש הבהמית 
אפשר לנצל כדי... 

את העצלות של 
הנפש הבהמית 
אפשר לנצל כדי...

הנפש האלוקית 
יכולה לקיים מצוות 
בעצמה. נכון או לא 

נכון?

פעמים רבות 
ממשילים את הנפש 

הבהמית לשור. 
למה?

איזו מהנפשות 
נותנת כוח לדבר? 

איך אפשר 
להשתמש בפה 

לקדושה?

"חשוב לי לעזור 
לכם להיות בריאים 
וחזקים". מי אומרת 
את המשפט הזה?



אני בחברה / כוחות ויכולות

 כוחות ויכולות
שיעור 2שני קולות בתוך ליבי חב"ד בינה מתבוננים

נספח 1

כרטיסי משחק לגזירה ולהדבקה על הלוח

אולי נקיים מצוות 
סעודת שבת רק 
בעזרת הנפש 
האלוקית? מה 

הבעיה?

רק הנפש האלוקית 
יכולה לקיים מצוות. 

נכון או לא נכון?

תנו דוגמה למצווה 
שכדי לקיימה 
זקוקים לשתי 
הנפשות, ונמקו.

איזו מהנפשות 
נהנית מהאזנה 
למוזיקה? כיצד 

אפשר לקשר זאת 
לקדושה?

"אני נהנית כשאתם 
דנים בדברי תורה". 

מי אומרת את 
המשפט הזה?

"יש לי שכנה, אבל 
אנחנו שונות כל כך. 
אני מרחפת למעלה, 
והיא מעשית מאוד". 

מי אומרת את 
המשפט הזה?



אני בחברה / כוחות ויכולות

 כוחות ויכולות
שיעור 2שני קולות בתוך ליבי חב"ד בינה מתבוננים

נספח 2

מכתב לנפש הבהמית

לנפש הבהמית שלום,   

 עד היום חשבתי שאת רק _____________,
 אבל היום למדנו שהכל תלוי במה ש ___________,
 כי בעצם הכח שלך יכול להיות _______________

אם רק יודעים מה לעשות בך. 

 ה’ בעצם נתן לנו אותך כדי שניקח אותך ו______________
דוגמא טובה לזה היא _____________________________

בתודה______________       

לנפש הבהמית שלום,   

 עד היום חשבתי שאת רק _____________,
 אבל היום למדנו שהכל תלוי במה ש ___________,
 כי בעצם הכח שלך יכול להיות _______________

אם רק יודעים מה לעשות בך. 

 ה’ בעצם נתן לנו אותך כדי שניקח אותך ו______________
דוגמא טובה לזה היא _____________________________

בתודה______________       



ב"ה

אני בחברה - כוחות ויכולות

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

נושא שיעור
מתמודדים ומנתבים

עד כה נערכה היכרות עם הנפש הבהמית ועם הנפש האלוקית, 

עם מטרותיהן ועם מלחמתן על העיר הקטנה. 

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

ניצול כוחותיה של הנפש האלוקית לקיום מצוות ולהבאת הגאולה.

א.  התלמידים יראו את הגוף של היהודי כדבר קדוש.

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

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

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

     לניתוב הנפש הבהמית לטוב.

פתיחה   נלחמים על ארמון המלך            5 דקות, מליאה 

פעילות 1              שומרים על הארמון             5 דקות, יחידני או זוגי

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

פעילות 3              מתלבטים ומתמודדים             20 דקות, דיון בקבוצות + מליאה

סיום   ההגה בידיים שלנו             10 דקות, יחידני ומליאה

) דילמות )נספח 3   -

) דף העבודה )נספח 1   -

) דף איברי הגוף )נספח 2   -

) תמונת הרכב והתמרור )נספח 4   -

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

דפים לבנים לצורך ההמחזה   -

חב”ד בינה מתבוננים
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ב"ה

אני בחברה - כוחות ויכולות

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

מהלך שיעור
מתמודדים ומנתבים

פתיחה: נלחמים על ארמון המלך 

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

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

המילה שעל ראשו. 

פעילות 1:  שומרים על הארמון

המורה יחלק לתלמידים דף עבודה )נספח 1(, 

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

פעילות 2: גוף היהודי - משכן לקדושה

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

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

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

חב”ד בינה מתבוננים
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ב"ה

אני בחברה - כוחות ויכולות

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

פעילות 3: מתלבטים ומתמודדים

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

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

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

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

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

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

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

סיום: ההגה בידיים שלנו

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

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

שיתוף במליאה על פי בחירה.

מהלך שיעור
מתמודדים ומנתבים

שיעור מס’ 3 חב”ד בינה מתבוננים
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אני בחברה / כוחות ויכולות

 כוחות ויכולות
שיעור 3שני קולות בתוך ליבי  חב"ד – דעת

מתחברים ומיישמים

נספח 1

 דף עבודה
סודות מחדרו של המפקד

 1. מהן תכונותיו של גוף היהודי? הקיפו מה מתאים לגוף של היהודי:
לאכול / ללמוד תורה / לאכול ממתקים / לישון / לשתות / לעזור לחברים

 2. מחקו את הספרות והשאירו רק את האותיות כדי לקבל את התשובה.

 11ה'23ב27ח675ר49ב67ג99ו6ף8ש7775ל5ה5י66ה8ו33ד7י.
העתיקו את המשפט שקיבלתם: __________________________________________

 3. לפניכן רשימת מצוות. 
 בכל מצווה צבעו את החלק שקשור לגוף בירוק,

ואת החלק שקשור לנשמה – בצהוב.

חלק ששייך ל __________ וחלק ששייך ל __________.

 חשבו, האם אפשר לקיים מצוות בעזרת הנשמה בלבד? 
_______________________________________________________

 6. הוסיפו דוגמה משלכם למצווה שמקיימים בעזרת הגוף.
_______________________________________________________

7. השלימו את דבריה של רותי. היעזרו בחרוזים.

רותי: אני חושבת שבעצם אני מבינה עכשיו, עד כמה הגוף מוביל את ה ______.בחזית לקיום מצוות והבאת הגאולה, רק 
הגוף יכול לנקוט ______. נזכור זאת תמיד, הגוף שלנו ארמון, בו בחר ה' להיות ו ______.  נקשיב לנפש האלוקית, ואותה 

על העניינים ______, כך נביא את המשיח אחת ולתמיד. 

תרמילון: נשליט ,לשכון, פעולה, מצב

מאוד  דומה  היהודי  של  שהגוף  לי  נשמע   )2(
לגוף של הגוי. למה בכל זאת גוף היהודי הוא 

הארמון של ה'? 

המפקד  של  לישיבה  לצותת  הצלחתי   )1(
במלחמה הגדולה על העיר הקטנה, אבל אני 
רותילא מבינה! המפקד דיבר על הגוף של היהודי.

)3( בסדר, אני מבינה. אבל איך רואים את 
זה? הרי הגוף שלנו נראה כמו גוף של גוי.

הדלקת נרות שבת

את היד

תרימי מיד,

נברך בפה בשמחה,

בכוונה נכניס את יום המנוחה.

כיבוד הורים

אמא מבקשת לטאטא את הסלון,

בכל הכוח והמרץ של מטוס סילון...

אקום מהמקום, אקח את המטאטא,

בכוונה ובשמחה למצווה כזו אזכה!

לימוד תורה

תורה, משנה וחסידות –

ללמוד הכול זו ממש זכות.

בעיניים אתבונן,

ובמוח אבין, אכן,

והכוונה שאותי ממלאה –

להתחבר לה' נותן התורה!

)5( כפי שבוודאי שמתם לב, בכל מצווה יש 
חלקים: שני 

לנו אפשרות  נותן  שלנו ממש  הגוף  וואו!   )6(
את  ולקרב  לה'  להתחבר  מצוות,  לקיים 

העולם! את  להאיר  וכמובן  הגאולה, 
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1

היום, כמה מרגיז, התעוררתי מאוחר,

ישנתי וחלמתי בלי לדעת שכבר מחר...

מרוב מהירות

החלה התלבטות:

אולי קודם אלבש בגדים ואפשוט את הפיג'מה?

אוותר על נטילת ידיים לפני שאני קמה?

2

אחותי הקטנה שוב נגעה בילקוט,

וקשקשה לי קשקוש במחברת חסידות...

אוף! אני כל כך כועס ומצוברח,

אולי פשוט אלך אליה ואצרח???

3

בשיעורי בית בתורה הייתה שאלה קשה,

למצוא את התשובה לקח לי שעה.

כל המשפחה התגייסה לסיוע,

לבסוף שלף לי אחי מקור לא ידוע.

אז התקשרה אליי חיה לשאול:

איפה מצאת את התשובה? את תמיד יודעת 
הכול...

והאמת היא שכבר חיכיתי להגיע לכיתה,

ועם שיעורי הבית להיות היחידה...

4

מול הסידור בבוקר ישבתי,

ניסיתי להתרכז ולא הצלחתי.

מה יהיה בשיעור ובהפסקה?

ואחר הצהריים סבתא מגיעה,

קשה לי להתרכז מול המילים הקדושות,

להתייאש, או בכל זאת להמשיך לנסות???
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5

קיבלתי ציון במבחן בחשבון:

ארבעים ושלוש, ממש כישלון,

לא למדתי בכלל,

חשבתי שזה קל.

לאמא ולאבא לא מתחשק לי להראות,

אילו בושות!!!

אולי אספר שאבד?

 הרי זה בוודאי לא כיבוד הורים, 
להראות כזה מבחן לא מכובד....

6

אחר הצהריים הלכתי לחברתי,

נשחק ונלמד – יהיה כיף אמיתי.

היא לא שכחה להוציא גם כיבוד,

את השוקולד שעליי הכי הכי אהוד.

אבל אני בעצם בשרית, כך פתאום נזכרתי.

מה עושים? באמת הסתבכתי...
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