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נספח 2: 

יוסל'ה גנב קדוש...

שמעתם על הגנב הקדוש? 

בטח אתם מתפלאים: אם הוא גנב איך הוא קדוש, ואם הוא קדוש איך הוא גנב? 

ובכן, בעיירה יהודית רחוקה היה יהודי בשם יוסל'ה שכולם קראו לו "יוסל'ה הגנב". הוא היה גנב מתוחכם 
ונמרץ וכל בית בעיירה זכה ל"ביקור בית" בשעות הלילה המאוחרות... יום אחד נמאס ליוסל'ה לגנוב 

רק מהבתים בעיירה והוא חיפש מקום אחר גדול יותר לגנוב ממנו.  הוא התייעץ עם חבריו הגנבים והם 
החליטו כי הגיע הזמן לפרוץ לכנסייה הגדולה שבעיר, שם בוודאי יש הרבה זהב ויהלומים. 

בשעת לילה מאוחרת הגיעו הגנבים סמוך לחומת הכנסייה. הם זיהו חלון קטן שדרכו היה אפשר 
להשתחל פנימה. לתפקיד נבחר יוסל'ה שהיה צנום וגמיש. החברים אמרו שיישארו למטה כדי להודיע לו 
אם השומרים מתקרבים ולעזור לו. יוסל'ה טיפס והשתחל פנימה והתחיל לאסוף את האוצרות. אלא שאז 

שמעו השומרים רחש בלתי מזוהה ונכנסו פנימה. החברים ברחו מיד והשאירו את יוסל'ה לבדו - טרף 
לשומרים. הללו תפסו אותו "על חם" ויוסל'ה נלקח למעצר. כמובן, מדובר היה בפשע חמור שהכנסייה 

לא יכלה לעבור עליו לסדר היום. חבר השופטים גזר על יוסל'ה לא פחות מאשר גזר דין מוות. 

ואז קרה הדבר: הכומר המקומי, פנה אל יוסל'ה והציע לו להתנצר ובכך להציל את חייו.

שאלה לדיון: מה לדעתכם יענה יוסל'ה?

יוסל'ה שגנב כל כך הרבה, ולא היה מוגדר כשומר מצוות לכאורה אמור היה לקפוץ על ההצעה בשמחה. 
בסך הכול להתנצר וחייו יינתנו  לו במתנה. אולם הוא ענה בתקיפות: "אני יוסל'ה הגנב עשיתי עבירות 

רבות. אך אני יהודי ולעולם לא אבגוד בה' ולא אתנצר. אני מעדיף למות!" 

הכומר נדהם. הוא נתן ליוסל'ה ארכה של כמה ימים, אך גם כאשר הציע לו את ההצעה להתנצר בשנית 
לפני הוצאתו להורג זכה לאותה תשובה: "יוסל'ה אמנם גנב, אבל יוסל'ה הוא יהודי..." 

על מצבתו של יוסל'ה נכתב: "פה נטמן יוסל'ה גנב קדוש"..

נספח 3: 

העשרה: 

"נר ה' נשמת אדם". פירוש: שישראל הקרויים אדם נשמתם היא למשל כאור הנר שמתנענע תמיד 
למעלה בטבעו". ראיתם פעם להבה של נר? שמתם לב שהיא אף פעם לא נחה? היא כל הזמן קופצת. 
היא כל הזמן רוצה לחזור למעלה, למקום שממנו באה. כך גם הנשמה שלנו היא הכוח שמושך אותנו 

תמיד למעלה, לקשר עם הקדוש ברוך הוא. על ידי קיום תורה ומצוות אנחנו נותנים לנשמה את "המזון" 
שלה - הקשר שלה עם הקב"ה )עפ"י תניא ריש פי"ט(.
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נספח 2: 

משחק: 
אם היו שואלים אתכם במה תרצו לשחק מה הייתם בוחרים? 
כאשר יעלו תשובות שונות יתכן שזמן המשחק יתבזבז על 

ויכוחים במה לשחק, וכלל לא יספיקו ליהנות מהמשחק.

מתנה: 
ילדים במשפחה רוצים לקנות מתנת יום הולדת לאמא. מה 
כדאי לקנות? יתכן שהילדים יריבו בגלל רעיונות שונים, וכך 

לא ישמחו את אימם ואף יעציבו אותה בגלל המריבה.

אוכל:
אמא שואלת את הילדים: מה תרצו לארוחת ערב? אם הם 
מתחילים להתווכח שוררת אווירה לא נעימה וכבר אין טעם 

נעים לארוחה המשותפת.
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נספח 3: 

הילדים ילמדו שיר
)במנגינת 'וי וואנט משיח נאו'(

ָמה ְלָכל ְיהּוִדי ֵיׁש ְנׁשָ

ִהיא ַהּכֹוַח, ָהָעְצָמה

נּו ּגּוף ֶאָחד ּלָ ּכֻ

ַעם ּכֹה ְמֻיָחד

ָמה ְלָכל ְיהּוִדי ֵיׁש ְנׁשָ

ִהיא ַהּכֹוַח, ָהָעְצָמה

ִרים ר ְמַוּתְ ְוַכֲאׁשֶ

נּו ִמְתַאֲחִדים ּלָ ּכֻ
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נספח 4: 

דני לא הרגיש טוב כמה ימים. הוא היה חלש מאוד, סבל מכאבי גרון ואפילו הקיא כמה 
פעמים. אמא לקחה אותו לרופא והרופא אמר: "דני צריך לבלוע כל יום כפית של תרופה".

"זה טעים?", שאל דני את הרופא.

"לא", אמר הרופא. "התרופה לא טעימה, אך כדי להיות בריא עליך לשתות ממנה כל יום 
במשך השבוע ובעז"ה תבריא".

שאלה לדיון: מה לדעתכם כדאי לדני לעשות? האם לבלוע תרופה מרה ולא טעימה?

הסבר: כמובן, נכון יותר לבלוע תרופה שאינה טעימה בשביל להיות בריא. הבריאות  חשובה 
יותר מהנאה של כמה דקות. כלומר, בחיים אנחנו מוותרים על דברים קטנים בשביל דברים 

חשובים יותר.

כאשר ילדים רבים או מתווכחים, כל הוויכוחים והבעיות קשורים לגוף: מה טעים לי, מה 
נעים לי, מה הגוף שלי אוהב וכו'. דברים גשמיים הקשורים לגוף מוגבלים ומשתנים. למשל, 
תינוק אוכל דייסה ומאכלים רכים כי אין לו שיניים ואילו מבוגר מעדיף מאכלים מוצקים. 
לפעמים חלילה לא מרגישים טוב והגוף חלש, ובכלל אין לנו תיאבון ורצון לאכול. דוגמה 
נוספת: משחקים הם  דבר חשוב לזמן קצר כי הרי בעוד כמה דקות יסיימו את המשחק 
וישכחו. גם כדור וגם אופניים עלולים להתקלקל אחרי זמן מה ולא נשאר מהם שום דבר. 
ילד שהעדיף ארוחת ערב מסוימת מחר ירצה משהו אחר, אולי בכלל לא ירגיש טוב ולא 

יוכל לאכול, וכן הלאה. 

לעומת זאת, הכוח המאחד נמצא בנפש. הוא חזק יותר כי הוא לא משתנה. הנפש נצחית 
והיא נשארת קדושה בכל גיל ובכל מצב. אך כאשר יהודים רבים הנפש שלהם נהיית חולה 
ואז כל עם ישראל נהיה חולה )גם חורבן בית המקדש ארע בגלל שנאת חינם ועם ישראל 

נפגע מכך(.
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נספח 5: 

דילמות והסברים למורה

חגית הביאה טושים חדשים לכיתה. שרה שיושבת לידה ביקשה: אוכל לצייר בטושים היפים 
שלך? חגית סירבה ואמרה: "אני מציירת בעדינות ואת מחזיקה את הטושים חזק וצובעת הרבה, 

כך הטושים החדשים עלולים להתקלקל. לא אתן לך".

הסבר )ניתן להשתמש בבובת למפי כדי להסביר, או להזמין את אחד התלמידים להסביר עם 
הבובה(: חגית ושרה שונות. כל אחת משתמשת בטושים אחרת, אך הן דומות בנשמה. לשתיהן 
יש נשמה מיוחדת כי הן חלק מעם ישראל. לכן, עדיף לוותר קצת על הטושים כדי להיות ביחד 

ובאחדות . אפשר גם לבקש משרה להשתמש בזהירות או לתת לה להשתמש בהם לזמן קצר.

תיקון לדוגמה: למחרת שוב ביקשה שרה את הטושים וחגית אמרה: "בסדר, תוכלי להשתמש 
בטושים אך בבקשה תשאירי לי את הטוש הוורוד. הוא חשוב לי ביותר".

יוסי אוהב לבנות בקליקס והוא כבר רץ  אמא מרשה לילדים להוציא בכל פעם משחק אחד. 
להביא את הקופסה הגדולה. בני מעדיף לבנות בלגו. יוסי עוצר ואומר: "בסדר, תביא את הלגו. 

אני חושב שגם בלגו אוכל לבנות אנייה דומה למה שתכננתי".

הסבר: יוסי לא חשב 'איזה אח מרגיז בני' או 'למה בני רוצה דווקא משחק אחר'. אלא 'בני אח 
שלי. הוא חשוב לי  אז אולי נחשוב על דרך להתגבר'. כך הם יכלו ליהנות ממשחק משותף בלי 
או  יחליפו  כך  ואחר  אחד,  במשחק  מסוים  זמן  ישחקו  הם  פתרון:  למצוא  אפשר  תמיד  לריב. 

שאחד הילדים יוותר. 

אסתי חזרה מבית הספר עם יצירה מיוחדת ויפה. היא השקיעה זמן רב בהכנת היצירה והראתה 
אותה לאמא בהתרגשות.  גם אחותה הקטנה זהבי רצה להסתכל ומשכה את היצירה כדי לראות. 
ידיה של זהבי היו מלוכלכות בשוקולד ומילאו את היצירה החדשה בכתמים. אסתי כעסה מאוד, 

והחלה לריב עם אחותה הקטנה.

הסבר: זה בכלל לא נעים ואפילו עצוב שיצירה מתלכלכת אבל חבל לריב על משהו שחולף. 
אפשר לנקות את היצירה או ליצור יצירה אחרת ואילו לכלוך בנשמה כמו עלבון או ריב קשה 

יותר לנקות.

תיקון: לאחר שזהבי לכלכה את היצירה אסתי פנתה לאמא וסיפרה לה מה קרה. אמא הציעה 
לאסתי לקחת מגבון ויחד  ניקו את רוב הלכלוך שנדבק. אסתי הניחה את היצירה במדף גבוה 

ופנתה לשחק עם אחותה הקטנה.
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1. במכת דם אותי משה רבנו לא היכה 

כי בתוכי בתור תינוק הסתתר עד שמצאה אותו בתיה. 

)היאור(

2. במכת כינים אותי לא הכה משה

כי כיסיתי את המצרי שהרג בשם ה'. 

)העפר(

3. אותי פותחים בכל בוקר מחדש כולם 

ומודים לה' על כל הטוב שנתן לנו בעולם 

)סידור תפילה(

4. כשאני מגיע אומרים את תפילת 'על הניסים'

כדי להודות לד' על כך שמעטים ניצחו את הרבים,

 )חנוכה(

5. את אבא ואמא נכבד כמובן

כל כך הרבה טוב מרעיפים עלינו כל הזמן.... 

)כיבוד הורים(

נספח 2

 חידות
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יצחק  לוי  ור'  הזקן  אדמו"ר  הגדולים  הצדיקים  שני  יצאו  אחת  פעם 
מברדיצ'ב לאסוף כסף בעבור חתן וכלה עניים. הם חלפו ליד ביתו של 
אחד העשירים הידועים בעיירה אך לא רצו להיכנס אליו  כי עשיר זה היה 

קמצן ולא נתן יותר ממטבע בודד ופשוט.

חשב  כי  העשיר  לבית  להיכנס  מעוניין  שהוא  יצחק  לוי  ר'  אמר  לפתע 
שאולי הוא ישנה ממנהגו. הם נכנסו לביתו   והעשיר קיבל אותם בכבוד 

גדול ובסבר פנים יפות והתרגש מאוד מהצדיקים שהגיעו אליו.

לאחר שסיפרו לו על החתן והכלה האומללים הוציא העשיר מכיסו מטבע 
שערכו מועט ביותר והביא אותו לצדיקים. הם הודו לו על תרומתו  במאור 
אלפי  להם  תרם  כאילו  שלו  הצדקה  מידת  את  והללו  ושוב,  שוב  פנים 

רובלים. 

הממון  את  ישיגו  מנין  חושבים  כשהם  המפואר  מביתו  החוצה  בדרכם 
וראו  לחתונה שמעו לפתע מישהו צועק לעברם שיעצרו. הם הסתובבו 
את העשיר בכבודו ובעצמו רץ אליהם. הוא הגיע לעברם מתנשף ואמר 
ולכלה האומללים"  יותר לחתן  גדול  "החלטתי לתרום סכום כסף  להם: 
לו הצדיקים ארוכות  גדול מאוד. שוב הודו  לידיהם סכום כסף  ושלשל 
נפרדו  כלה. הם  לו את מעלת מצוות הכנסת  והסבירו  על הכסף שנתן 
מהעשיר והמשיכו בדרכם כשלפתע שוב צעק העשיר שיחכו לו. כעת הוא 
הוציא  מכיסו את מלוא הסכום הנדרש להוצאות החתונה ונתן לצדיקים 
בשמחה. הם מצדם ברכו אותו בכל הברכות והוא ביקש לספר להם מדוע 

נתן להם בהתחלה רק מטבע: 

"לא מזמן הגיע אלי יהודי שביקש צדקה. באותו רגע היה לי בכיס רק 
מטבע אחד קטן מאותו סוג שנתתי לכם בהתחלה. הבטחתי ליהודי שאתן 
לו עוד כסף כשיהיה לי אך הוא כעס, זרק את המטבע בפניי והלך. באותו 
רגע הבטחתי כי לכל מי שיבקש ממני צדקה אתן מטבע זה עד שיגיע 
אליי מישהו שיודה לי עליו ואז הגעתם אתם..." בזכות הכרת הטוב והארת 
הפנים של רבי לוי יצחק מברדיצ'ב ואדמו"ר הזקן שב העשיר לתת צדקה 

כמקודם.

נספח 3

 סיפור



שיעור 1

השליחות שלי בעולם / עבודת ה'

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

פותחים

כתה א

נספח 3

הסיפור שלמפי מספר

מעשה במלך  מאוד עשיר )1(

לו ארמון בגודל ענק- כמו עיר! )2(

המון חדרים, משרתים והכל מפואר )2(

מזהב ומכסף יהלומים כמו עפר  )1(

אך מחוץ לשער עומדים השומרים, )1(

אין כניסה! לכולם הם אומרים... )2(

כי אפילו כדי להיות בארמון משרת  )2(

צריך זכות גדולה באמת... )1(

וכל ילד שגר שם בכלל באזור  )2(

ראה בחלומו איך לארמון הוא יחדור  )1(

לא משנה בכלל אם יהיה משרת או שר  )2(

שיוכל להיכנס לשם- זה העיקר )2(

אך המשימה לא היתה קלה )1(

ולהיות משרתים נבחרו רק יחידי סגולה. )1(

לכן ברור למה אלי כמעט התעלף מהתרגשות )2(

כשמכתב מארמון המלך מצא בתיבה  )2(

ושם הוא מוזמן- וזו לא טעות! )1(

לשרת את המלך כמובן במסירות. )1(

יתנו לו לתפקיד כל מה שהוא צריך, זה נהדר! )1(

וכמובן לארמון הוא יכנס. הרי הוא נבחר!!! )2(



שיעור 1

השליחות שלי בעולם - עבודת ה׳

שיעור 10 עבודת ה׳
יהודי - הודיה לה׳

חב"ד דעת 
מתחברים

כיתה א׳ ב״ה

נספחים
נספח 1 -המכתב של למפי

לכבוד המנהלים של ה"רשת":

אתם כבר מכירים אותי. נכון? אני תמיד מחפש להוסיף אור ושמחה וגם להכיר 

טובה אבל כבר הרבה זמן שאני חושב איך אוכל למצוא אנשים להגיד להם 

תודה.

בשיעור הקודם למדנו על הכרת הטוב אז ניסיתי לחפש כל היום למי להכיר 

טובה. חיפשתי וחיפשתי ולא מצאתי.

הלכתי למכולת וראיתי את המוכר. הוא היה די נחמד. חייך אלי ונתן לי מה 

שביקשתי. שילמתי לו והלכתי הביתה.

בדרך חיפשתי אנשים או ילדים שאוכל להגיד להם תודה ולא מצאתי. פגשתי  

חבר שרצה לתת לי גולות במתנה אבל אני לא אוסף גולות אז עדיין לא מצאתי 

למי להגיד תודה...

הגעתי הביתה. אמא שלי שטפה את המטבח ולא רצתה שאכנס לשם כשרטוב. 

אמא הכינה עוגיות שוקולד-צ'יפס שאני אוהב  לכבוד האורחים שבאים אלינו. 

אמא הביאה לי כמה עוגיות ואני חשבתי: למי? למי אני צריך להודות?

                         אולי תוכלו לעזור לי?

ב״ה

ממני, למפי.



שיעור 1

השליחות שלי בעולם - עבודת ה׳

שיעור 10 עבודת ה׳
יהודי - הודיה לה׳

חב"ד דעת 
מתחברים

כיתה א׳ ב״ה

נספחים
נספח 1 - המכתב של ה׳רשת׳

לכבוד למפי,

קבלנו את מכתבך, ואנו 
מצרפים אליו חפץ 

שיכול לעזור לך מאוד 

להתגבר על הבעיה 

שתארת.

ב״ה

בכבוד רב,

הנהלת רשת אוהלי יוסף יצחק.



שיעור 1

השליחות שלי בעולם - עבודת ה׳

שיעור 10 עבודת ה׳
יהודי - הודיה לה׳

חב"ד דעת 
מתחברים

כיתה א׳ ב״ה

נספחים

הגעתי•לכיתה•וראיתי•שיוסי•שיושב•לידי•זכר•להביא•	•
לי•מחברת•שביקשתי.

הייתי•חולה•ודינה•הביאה•לי•שיעורי•בית.	•

הכיתה•היתה•כל•כך•נקיה.	•

סבתא•שלי•התקשרה•אליי•לאחל•לי•יום••הולדת•	•
שמח.

רבקה•נכנסה•למכולת•וביקשה•שוקולד•עם•הכשר•	•
טוב,•והמוכר•חיפש•ומצא.

אמא•שלי•זכרה•שחסרים•לי•עפרונות•וקנתה•לי•	•
חדשים.

אתמול•כאב•לי•מאוד•הראש•והייתי•חולה,•והיום•	•
קמתי•בריא!

נספח 3

תיאורי מקרים - לשימוש המורה



שיעור 1

השליחות שלי בעולם - מחוייבות ובחירה

שיעור 11 מחוייבות ובחירה
היצר הטוב והיצר הרע

חב"ד - חכמה 
פותחים

כיתה א׳ ב״ה

נספח 1 -הסיפור של חנהל׳ה

שמע,  קריאת  אומרת  היא  לישון  הולכת  כשחנה'לה 
מכינה נטלה וגיגית לנטילת ידיים ליד המיטה ומכבה 
את האור. היא שוכבת בשקט במיטה וחושבת על כל 

מה שעבר עליה היום מהבוקר כשקמה ועד עכשיו.

בבוקר, כך היא נזכרת, קמה מהמיטה ללא נטילת ידיים.  
אחר כך, היא נזכרת, הלכה מהר למכולת להביא לחם 
כמו שאמא ביקשה. בהפסקה היא לא הסכימה שרחלי 
לה  קראה  ואפילו  חברותיה  ועם  אתה  בחבל  תשחק 
נודניקית אבל בסוף ההפסקה היא ברכה ברכת המזון 
הכינה  היא  בבית  מדבקה!  לה  נתנה  והמורה   בכוונה 
שיעורים מיד כשהגיעה והורידה את הצלחת מהשולחן 
כשסיימה לאכול בלי שאמא הזכירה לה! אבל כשחוי 
היא  בצבעים  להשתמש  לה  שתיתן  ביקשה  הקטנה 
סירבה לתת לה וגם שכחה לברך על התפוח שלקחה 
מהמקרר. עכשיו היא שוכבת במיטה וחושבת האם היא 

ילדה טובה או לא  ואיננה מצליחה להחליט... 

מה אתם חושבים? 



שיעור 1

השליחות שלי בעולם - מחוייבות ובחירה

שיעור 11 מחוייבות ובחירה
היצר הטוב והיצר הרע

חב"ד - חכמה 
פותחים

כיתה א׳ ב״ה

נספח 3 - משפטים למורה

בא לי לאכול שוקולד חלב עכשיו! אין לי כוח 	 
שיעברו שש שעות! 

כדאי להתפלל דבר ראשון! כך היום יותר קדוש!	 

את הלחם של המוציא כדאי לטבול במלח, כי זה 	 
המנהג.

היא כל כך הרגיזה אותי עד שבא לי למשוך לה 	 
בשערות.

כדאי לקרוא עכשיו ספר במקום להשתעמם.	 

אמא בקשה שאסדר את החדר אבל בא לי לשטוף 	 
את הרצפה.

כדאי ללכת למכולת בחיוך ולא בפרצוף חמוץ. כך 	 
יהיה יותר נעים לכולם. 

לרחל יש טושים חדשים. בא לי להשתמש בהם בלי 	 
לבקש ממנה רשות.

כדי לקום בקלות בבקרכדאי ללכת לישון בזמן.	 

בא לי ללכת הערב עם אבא להתוועדות. אז מה אם 	 
היא מסתיימת בשעה מאוחרת? 



שיעור 1

השליחות שלי בעולם - מחוייבות ובחירה

שיעור 12 מחוייבות ובחירה
היצר הטוב והיצר הרע

חב"ד - בינה
מתבוננים

כיתה א׳ ב״ה

נספח 3 - סיפורים להקראה  לאחר העבודה בקבוצות

סיפור 1 )תמונת ארטיק בגודל של פלקט( 

שמואל פגש היום את סבתא ברחוב. "סבתא!" הוא קרא בשמחה, "מה שלומך?" 
סבתא הופתעה: "שמואל איזה יופי! בדיוק חשבתי עליך! כל כך נהניתי לשמוע אותך 
מספר פרשת שבוע בשבת והחלטתי לקנות לך ארטיק! הנה, קח לך כמה שקלים 
ורוץ למכולת לקנות ארטיק בטעם שאתה אוהב." שמואל קיבל את הכסף בשמחה 
ורץ למכולת. אחרי התלבטות ארוכה בחר ארטיק בטעם אבטיח. הוא שילם למוכר 
והחל לפתוח את העטיפה כשיצא מהחנות. בחוץ פגש את יוסי. יוסי הסתכל על 
הארטיק שלו ושאל: "אתה מוכן לתת לי ביס?" שמואל חשב רגע, 'לא בא לי', הרהר 
לעצמו, 'זה הארטיק שלי! אם אני אתן לו לא יישאר לי'. הוא משך בכתפיו והמשיך 
ללכת. יוסי הביט בו בעצב. אחר כך נכנס למכולת לקנות לחם. 'איזה יופי שלא נתתי 

לו', חשב שמואל לעצמו. 'זה הארטיק שלי ואני רוצה את כולו רק בשבילי!'

סיפור 2: )תמונת חבר שמח(

שמואל פגש היום את סבתא ברחוב. "סבתא!" הוא קרא בשמחה, "מה שלומך?" 
נהניתי לשמוע  כך  כל  עליך!  בדיוק חשבתי  יופי!  איזה  "שמואל  הופתעה:  סבתא 
אותך מספר פרשת שבוע בשבת והחלטתי לקנות לך ארטיק! הנה, קח לך כמה 
שקלים ורוץ למכולת לקנות ארטיק בטעם שאתה אוהב." שמואל קיבל את הכסף 
הוא  אבטיח.  בטעם  ארטיק  בחר  ארוכה  התלבטות  אחרי  למכולת.  ורץ  בשמחה 
שילם למוכר והחל לפתוח את העטיפה כשיצא מהחנות. בחוץ פגש את יוסי. יוסי 
הסתכל על הארטיק שלו ושאל: "אתה מוכן לתת לי ביס?" שמואל חשב רגע, 'לא 
בא לי', הרהר לעצמו, 'זה הארטיק שלי! אם אתן לו לא יישאר לי. מצד שני כדאי לי 

לתת לו מהארטיק שלי ככה הוא ישמח להיות חבר שלי וגם תהיה לי מצוה!'
"בוא יוסי", חייך שמואל "קח ביס. אתה יכול לקחת ביס מהצבע האדום וביס מהצבע 
הירוק. אל תתבייש! קח ביס גדול!" עיניו  של יוסי אורו. "תודה! הארטיק שלך ממש 

טעים! אני שמח שאני חבר שלך!" שני החברים נפרדו זה מזה שמחים וצוהלים. 

סיפור 3: )תמונת צבעי גואש(

שולי ישבה לצייר ליד השולחן בסלון. הבית היה שקט מאוד. אמא ואחיה הקטן 
שכבו לנוח ודוד  ירד לשחק עם חבר בכדור . היא פתחה את הקלמר והסתכלה על 
כל הצבעים והלורדים שלה וחשבה לעצמה: 'משעמם כבר לצייר ציור רגיל בצבעים 

ולורדים. בכיתה כבר ציירתי ציור כזה! אני רוצה לצייר בצבעי גואש!'
שולי קמה ממקומה וחיפשה את צבעי הגואש בארון שבחדר הילדים. היא מצאה 
אותם במדף העליון יחד עם בלוק הציור והמכחולים. אבל איך תגיע לשם? המדף 
גבוה...  מה יהיה? "אמא" החלה לקרוא בקול ואז נזכרה: 'אמא נחה עכשיו, אסור 
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להעיר אותה!' אבל בא לי עכשיו לצבוע בצבעי גואש  ומשעמם לי ובסך הכול אני ילדה 
קטנה. אמא תקום רגע להביא לי את הצבעים ואחר כך תחזור לישון'.

"אמא" קראה שולי  "תורידי לי רגע את צבעי הגואש משעמם לי בלורדים!" אמא יצאה 
ואת  הבלוק  את  הצבעים,  את  והורידה  העליון  המדף  אל  נגשה  היא  עייפה.  מהחדר 
המכחולים. "שימי לב לא ללכלך" "ביקשה ממנה ופנתה בחזרה לחדר. שולי לקחה את 
הצבעים ולפתע שמעה את אחיה התינוק בוכה. הוא התעורר! אמא כבר לא תוכל לנוח 

עוד היום.

סיפור 4: )תמונת אמא מחייכת(

שולי ישבה לצייר ליד השולחן בסלון. הבית היה שקט מאוד. אמא ואחיה הקטן שכבו 
כל  על  והסתכלה  הקלמר  את  פתחה  היא   . בכדור  חבר  עם  לשחק  ירד  ודוד   לנוח 
בצבעים  רגיל  ציור  לצייר  כבר  'משעמם  לעצמה:  וחשבה  שלה  והלורדים  הצבעים 

ולורדים. בכיתה כבר ציירתי ציור כזה! אני רוצה לצייר בצבעי גואש!'
שולי קמה ממקומה וחיפשה את צבעי הגואש בארון שבחדר הילדים. היא מצאה אותם 
במדף העליון יחד עם בלוק הציור והמכחולים. אבל איך תגיע לשם? המדף גבוה...  מה 
יהיה? "אמא" החלה לקרוא בקול ואז נזכרה: 'אמא נחה עכשיו, אסור להעיר אותה!' 
אבל בא לי עכשיו לצבוע בצבעי גואש  ומשעמם לי ובסך הכול אני ילדה קטנה. אמא 

תקום רגע להביא לי את הצבעים ואחר כך תחזור לישון'.
'לא כדאי' חשבה. 'אחר כך אמא תהיה עייפה כל היום. היא צריכה לנוח. לצייר בגואש 
אוכל גם אחר כך. אני חושבת שאצייר בצבעים הרגילים ציור נחמד ואחכה בסבלנות 
עד שאמא תקום. כך  אמא תהיה שמחה ורגועה  ואני ארוויח מצוה. צבעי הגואש יחכו. 

אני גדולה מספיק להתאפק!"

סיפור מס 5 )תמונת התהלים(

בשבת בצהריים מתאספים כל הילדים יחד בבית הכנסת ואומרים תהילים. גדי תמיד 
הולך אתם. הוא כבר יודע פרקים רבים בעל פה ומצליח כבר לקרוא פרקים אחדים 
מהספר. בשבת האחרונה כשהלך עם חבריו לבית הכנסת אמר פתאום פיני: היום אני 
לא אומר תהילים! אני נשאר בחוץ ומשחק בכדור! אנחנו לומדים מספיק כל השבוע". 
חלק מהילדים נגררו אחריו. הם נשארו בחוץ ולא נכנסו גם כשהמדריך קרא להם. הם 

אמרו שחם בבית הכנסת ואין להם כוח לקרוא את הפרקים.
גדי חשב: 'בא לי לשחק אתם. כיף לי בחוץ וקשה לי להגיד כל-כך הרבה פרקי תהילים. 
אבל אני חושב שכדאי להישאר. חשוב להגיד תהילים. ובכלל, אמא חושבת שהלכתי 

לומר תהילים. היא לא תשמח לשמוע שסתם שיחקתי בחוץ'.
הוא נישאר לומר פרקי תהילים בבית הכנסת. אחרי שחזר ביקש מאמא רשות לשחק 

למטה. הוא ידע שהפרקים שקרא  יישארו לו לעולמים!

נספח 3 - סיפורים



שיעור 1

השליחות שלי בעולם - מחוייבות ובחירה

שיעור 12 מחוייבות ובחירה
היצר הטוב והיצר הרע

חב"ד - בינה
מתבוננים

כיתה א׳ ב״ה

סיפור מס 6: )תמונת הכדור(

בשבת בצהריים מתאספים כל הילדים יחד בבית הכנסת ואומרים תהילים. גדי תמיד 
הולך אתם. הוא כבר יודע פרקים רבים בעל פה ומצליח כבר לקרוא פרקים אחדים 
מהספר. בשבת האחרונה כשהלך עם חבריו לבית הכנסת אמר פתאום פיני: היום אני 
לא אומר תהילים! אני נשאר בחוץ ומשחק בכדור! אנחנו לומדים מספיק כל השבוע". 
חלק מהילדים נגררו אחריו. הם נשארו בחוץ ולא נכנסו גם כשהמדריך קרא להם. הם 

אמרו שחם בבית הכנסת ואין להם כוח לקרוא את הפרקים.
גדי חשב: 'בא לי לשחק איתם. כיף לי בחוץ וקשה לי להגיד כל כך הרבה תהילים. אני 
ילד קטן ולא נורא אם אשחק קצת בחוץ'.  הוא יצא עם חבריו להשתולל. אחרי כשעה 
יצאו הילדים מבית הכנסת עם וופלים. הוא הסתכל עליהם ופתאום הצטער. הוא ידע 

שלא הפסיד רק וופל. הוא הפסיד מצוה. 

נספח 3 - סיפורים



שיעור 1

האמצעים - התקשרות לרבי

שיעור 14 רבי
ראש בני ישראל

חב"ד - חכמה
פותחים

כיתה א׳ ב״ה

נספח 2נספחים

האיברים המתווכחים

הוויכוח פרץ פתאום ביום אחד,

מי יבחר למנהיג? מי יהיה המיוחד?

כועסת נרגזת הגיעה היד,

היא תעשה כאן סדר תיכף ומיד!!!

"אני האיבר הכי משמעותי,

בלעדיי איך אפשר לתת לשני?"

אחריה הרגליים הגיעו במרוצה,

"חה! איזו בדיחה!

כולם מבינים בוודאי,

שחשובות אנו עד בלי די,

אחרת איך אפשר להתקדם, ידידיי?"

"שטויות,"  הגיע במהירות הפה,

"תמשיכו להתווכח זה לא משנה,

ברור שאני הכי חשוב ונפלא-

כי בלעדיי אי אפשר להוציא  אף מילה."

גם לעיניים ולאף היו טענות והסברים,

כולם עמדו שם צפופים וכועסים...

והנה לפתע הגיע בלי לחשוש, 

הסתכל סביבו בדממה- כן, זה הראש.

"אני מחלק לכל איבר פקודה מתאימה ומדויקת:

בלעדיי היד לא תיתן צדקה והרגליים לא יוכלו ללכת.

חוץ מזה את כולם אני מרגיש בכל רגע,

מה המצב של כל אחד מכם - מהעיניים ועד הרגל אני יודע.

כך המשיכו להתווכח לילה וגם יום,

מי יוכל להחזיר כאן את השלום?



שיעור 1

האמצעים - התקשרות לרבי

שיעור 14 רבי
ראש בני ישראל

חב"ד - חכמה
פותחים

כיתה א׳ ב״ה

נספח 3נספחים

סיפור הטבח

בכפר נידח בהולנד הרחוקה חי טבח יהודי שהיה  עצוב תמיד. כל משפחתו נספתה  
בשואה והוא חי שם בכפר בודד ועצוב.

בכל בוקר קם לבדו אל דירתו הקטנה, החשוכה והריקה. אף אחד לא אמר לו בוקר 
טוב או שאל לשלומו. הוא היה מתלבש ומתארגן והולך לעבוד במטבח. הוא היה 
חרוץ מאוד אך שקט ועצוב. כשראה את   הגויים הולכים יחד, שמחים וצוהלים 
גברה עצבותו. משום שרק הוא יהודי והוא כל-כך בודד. יום אחד  החליט הטבח 
שקשה לו להיות יהודי בודד לבדו בכפר הקטן ורצה להפוך לגוי כמו כולם. מסביב. 
הוא לא בדיוק ידע כמה  נורא להפוך להיות גוי. הוא לא ידע ללמוד תורה ומעולם 
לא לימדו אותו. 'אני רק יהודי אחד בודד ולא חשוב בכלל', חשב לעצמו. 'את מי זה 

מעניין אם אהיה יהודי או גוי?'

הוא לקח לוח שנה גדול וסימן בו שלושים ימים ואמר לעצמו בצער: "אם בשלושים 
הימים הללו לא יקרה שום דבר שיזכיר לי שאני יהודי אז כנראה באמת לא נורא 

כל כך אם אהפוך לגוי".

רחוק משם במטוס מניו יורק להולנד טס יהודי שהיה חסיד של הרבי. הרבי קרא 
לו ושלח אותו עם מצות לכבוד חג הפסח לכפר קטן בהולנד. הוא לא ידע בדיוק 
את מי הוא הולך לפגוש אך נסע בשליחות הרבי, בביטחון ובשמחה. כשהגיע לכפר  
הקטן והחל לשאול אנשים האם מתגורר פה יהודי הם הסבירו לו  שטעה בכתובת. 
אחד. אחד  יהודי  אפילו  אין  בכפר שלהם  אבל  לו  לעזור  היו מאוד שמחים  הם 
מעוברי האורח אפילו לא ידע מה זה יהודי וניסה לשאול אותו אם הוא גדול ואם 
זנב...  החסיד הסתובב כמה ימים בכפר הקטן ולא ידע מה לעשות. אולי  יש לו 
יוותר? הרי כולם אומרים שאין כאן אף יהודי! יום אחד נכנס החסיד אחת החנויות 
ושאל את המוכר אם הוא יודע על יהודי שמתגורר בכפר. המוכר קימט את מצחו 
לחסיד  אמר  יהודי",  הוא  אם  יודע  לא  "אני  והעצוב.  המשונה  בטבח  נזכר  ואז  
לו אף אחד". החסיד מיהר לכיוון המטבח שבו עבד  ובודד. אין  "אבל הוא מוזר 
הטבח. בדיוק באותו בוקר סימן הטבח את היום השלושים בלוח השנה. הוא היה 
עצוב מאוד והרגיש בודד מאי פעם. הוא לא רצה להיות גוי אבל הבדידות איימה 
להכריע אותו. הוא כל כך לבד. למי אכפת ממנו בכלל? באותו רגע נקש החסיד של 
הרבי על דלת המטבח ונכנס. הטבח כמעט התעלף! כמה שנים הוא לא ראה יהודי 
כמו החסיד שעמוד מולו. החסיד החל לספר לו על הרבי מליובאוויטש שחשב עליו 
ושלח מצות לכבוד חג הפסח, במיוחד בשבילו... הטבח היה המום. הוא לא לבד! יש 
מישהו שאכפת לו ממנו וכנראה אכפת לו מכל יהודי. הוא ראש בני ישראל! כמובן, 
הוא זנח את תכניתו להפוך לגוי ונשאר יהודי, התחזק בקיום תורה ומצוות ולבסוף 

עזב את הכפר הנידח ועבר להתגורר במקום עם הרבה יהודים כמוהו.



שיעור 1

האמצעים - התקשרות לרבי

שיעור 14 רבי
ראש בני ישראל

חב"ד - חכמה
פותחים

כיתה א׳ ב״ה

נספח 3נספחים

משפטים

על התלמידים למחוא כף בכל פעם שהמורה מקריא משפט שיש 
בו לקח משמעותי מהסיפור )המשפטים המודגשים(

להיות טבח זה קשה.	 

בהולנד אין הרבה יהודים.	 

הרבי•מרגיש•כל•יהודי.	•

יהודי•אף•פעם•לא•לבד.	•

שליחים של הרבי טסים במטוסים.	 

כל•יהודי•קשור•לרבי.	•



שיעור 1

האמצעים - התקשרות לרבי

שיעור 14 רבי
ראש בני ישראל

חב"ד - חכמה
פותחים

כיתה א׳ ב״ה

נספח 6נספחים

סיום הסיפור

הידיים אמרו: המנהיג הוא הראש!

איך נדע מה לעשות אם הוא לא יגיד מראש? 

הרגליים הסכימו: כן, זה נכון,

הפקודה ללכת מגיעה מהאיבר הכי עליון...

כך לאט לאט הסכימו כל האיברים,

שהראש מוביל ובלעדיו הם חסרים.

הוא מרגיש את כולם ואומר לכל אחד,

כיצד לבצע את תפקידו המיוחד.

וכמו הראש, כך הרבי הנשיא החשוב 

מרגיש באמת כל יהודי באשר הוא.

מכוון אותנו לדעת מה  ה' רוצה

כדי שנביא את הגאולה שלה העולם כה מצפה.



שיעור 1

האמצעים - התקשרות לרבי

שיעור 15 רבי
ראש בני ישראל

חב"ד - בינה
מתבוננים

כיתה א׳ ב״ה

נספח 3נספחים

דילמות

 ³ לתת צדקה,

מהרמטכ"ל זו פקודה.

אבל בדיוק רציתי לחסוך לכדור חדש.

ועכשיו כל שקל שאתרום- אצטרך להשיג מחדש....

³להדליק נר שבת בברכה,

להאיר בעולם החשיכה,

אבל להדליק בזמן זה לא פשוט,

דקה לפני דקה אחרי יש לזה משמעות?

³אהבת ישראל זה חשוב,

שכל יהודי יהיה אהוב.

אבל כשרבתי עם נעמה-

נפגעתי מאוד וכעסתי עליה בלי מידה.

היא לא הסכימה שאשתמש במכשירי הכתיבה,

מול כל הכיתה לתת לי אותם סירבה.

³להקפיד על מה שנכנס לפה

זה חשוב מאוד ולא משתנה...

רציתי שוקולד בהכשר שאנחנו לא אוכלים תמיד,

הריח, האריזה, היה לי קשה להחליט...

³ליוסי, החבר שיושב לידי בכיתה,

אציע לקנות אות בספר תורה.

הרבי רוצה שיהיה לי אומץ להציע לו לקנות,

הרי זו פקודת הרמטכ"ל שתהיה לכל ילד אות...

³להיות חיל של הרבי זה גם מדים מתאימים-

חצאית וחולצה צנועה לבנות וכיפה וציצית לבנים.

וגם אם אראה בחנות בגד יפה, 

אם זה לא מדים של חייל האם אקנה?

³בחדר צריך ספרי קודש אני יודע,

וגם קופת צדקה, המפקד אומר - ואני שומע.

אבל בדיוק בזמן האחרון שמתי לב-

שהקופה נעלמה והחת"ת נקרע.

אבל חדר צבאות ה' זו מהרבי בקשה. 

מה עושים? מתייאשים?



שיעור 1

האמצעים - התקשרות לרבי

שיעור 15 רבי
ראש בני ישראל

חב"ד - בינה
מתבוננים

כיתה א׳ ב״ה

נספח 4נספחים

למורה

איש אחד נעמד לכתוב פ"נ לרבי ובנו הקטן רצה גם הוא לכתוב לו.  אבל הוא לא 
ידע לכתוב לכן צייר ציור וביקש מאביו שישלח אותו לרבי. האב קיים את בקשת 
בנו למרות שהיא לא נראתה מספיק חשובה בעיניו כדי לשלוח אותה לרבי, הרי זה 
רק ציור. לאחר זמן קיבל האב מכתב תשובה מהרבי והופתע לגלות שהוא התייחס 
לא רק למכתב שלו אלא גם לציור של בנו. הוא כתב על הציור  הפ"נ)פדיון הנפש 

התקבל(.



שיעור 1

האמצעים - התקשרות לרבי

שיעור 16 רבי
ראש בני ישראל

חב״ד - דעת
מתחברים

כיתה א׳ ב״ה

תלמידים שלום, 

בשל העזרה שהגשתם לי בפעמים הקודמות שכתבתי לכם החלטתי לכתוב 

לכם שוב. עכשיו אני חייל ואני חייב לספר לכם מה קרה לי היום עם המפקד 

שלי.

הוא שלח אותי למשימה חשובה מאוד ואמר לי לקום בשמונה, אבל אני הייתי 

עייף. אמרתי שמונה תשע. מה זה משנה? אחר כך גיליתי שאם הייתי קם 

בדיוק בשמונה הייתי מספיק  לקבל כלי נשק מיוחד, עכשיו הוא נגמר. אחר כך 

המפקד שלי אמר לי ללכת בדרך חשוכה. אני למפי ואני אוהב אור! בקיצור, 

הלכתי בדרך של האור ונהיה לי חושך בעיניים. האויב כמעט גילה אותי. אחר 

כך נזכרתי שהמפקד אמר לי לקחת ילקוט ירוק כבד למשימה והשארתי 

אותו במחנה. הוא היה ממש כבד!!! פתאום נהייתי רעב וצמא והמפקד גילה 

לי במכשיר הקשר שבתיק הזה הוא שם לי אוכל ושתיה ואני השארתי הכל 

בכוונה... ובכלל, אני לא מבין את הפקודות המוזרות ואין לי חשק להילחם. אני 

לא חייל שמח.

מה אתם חושבים? אם אמשיך לא להקשיב למפקד אצליח במשימה? אלמד 

להיות חייל טוב? אני מאוד מבולבל ועצוב. 

ב״ה

אשמח לעזרתכם, למפי.

נספח 2

מכתב מלמפי



שיעור 1

האמצעים - התקשרות לרבי

שיעור 16 רבי
ראש בני ישראל

חב״ד - דעת
מתחברים

כיתה א׳ ב״ה

נספח 3

למורה

ר' יצחק נמס חי בקראון הייטס, השכונה של הרבי והיה סוחר בולים שהסתובב 
בעולם ורכש ומכר בולים יקרים.  כשר' יצחק היה מסתובב בעולם הוא לא היה רק 
אוסף בולים אלא גם הרבה מצוות ומעשים טובים בשליחות הרבי. הוא לא היה 
יוצא לאף עסק מבלי לשאול את הרבי קודם לכן. פעמים רבות  היה קשה לו לציית 
)המורה  בניסיון.    והצליח לעמוד  פיו  להוראות הרבי אך מעולם לא המרה את 

ישאל את התלמידים מדוע היה לו קשה? מה יכול היה להפסיד מההמתנה?( 

לו  הזדמנה  באפריקה שבה  מדינה  גינאה,  למדינת   בדרכו  היה  הוא  פעם אחת 
עסקה משתלמת. הוא התייעץ עם הרבי לגבי העסקה והרבי ברכו בהצלחה רבה. ר' 
יצחק שמח מאוד אולם לפני שנפרד מהרבי אמר לו הרבי שהוא רוצה לבקש ממנו 
בקשה. ר' יצחק האזין בקשב. מה יכול הרבי לבקש ממנו לעשות בגינאה? מדינה 
כזו נידחת שאפילו יהודים אין בה? הרבי הוציא דולר וביקש מר' יצחק שיתן אותו 
ליהודי שמתגורר בגינאה. ר' יצחק התפלא אך הסכים לבקשת הרבי וטס לגינאה.  
יהודים  בירר היטב  היכן מתגוררים  עוד לפני שהחל להתעסק במסחר הבולים 

במדינה הנידחת הזו.

במהלך החיפושים נתקל ביהודי שאיננו מתגורר בגינאה אלא עובד שם מידי פעם. 
הוא החל להתעניין אצלו אם נתקל ביהודי במדינה הזאת פעם. הלה החל לצחוק. 
אך  ולהתייעץ  לבדוק  ולברר,  לשאול  המשיך  יצחק  ר'  סיכוי!"  אין  כאן?  "יהודי? 
האכזבה היתה רבה- אף אחד מהאנשים ששוחח אתם לא נתקל מעולם ביהודי 

שמתגורר במקום.

יצחק  ר'  הרגיש  לדעתכם  כיצד  הילדים:  את  וישאל  הסיפור  את  יעצור  המורה 
עושים  הייתם  מה  לעשות?  יכל  מה  עבודה?  לצרכי  בכלל  למקום  בא  שבעצם 

במקומו? האם יש לכם רעיון בשבילו?

ר' יצחק לא התייאש והמשיך לחקור ולברר, לבדוק ולתחקר עד שמצא יהודי בשם 
סלומון, יהודי שאיננו מקפיד בשמירת תורה ומצוות שחי במקום. הוא ניגש אליו 
והעניק לו בהתרגשות את הדולר של הרבי תוך כדי שהוא מספר לו על ראש בני 
ישראל שדואג ומרגיש כל יהודי, גם את סלומון מגינאה. סלומון התרגש מאוד הניח 
תפילין ואפילו התארח בשבת במלון של  ר' יצחק וסעד אתו את סעודות השבת. 
ר'  שסיים  לאחר  גם  מאוד.  והתרגש  אמתית  סלומון שבת  חווה  בחייו  לראשונה 
יצחק את עסקיו בגינאה המשיך לשמור על קשר עם  סלומון שהתחיל להקפיד על 
הנחת תפילין ומיהודי שלא ידע דבר על יהדות הפך ליהודי שמח וגאה שמשתדל 

להקפיד בשמירת תורה ומצוות.

כאן כדאי לשאול: מה היה קורה אם ר' יצחק היה מתייאש? או היה נותן את הדולר 
לא בדיוק לפי ההנחיות של הרבי? לדוגמא- ליהודי שרק מבקר אך לא גר במקום? 
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נספח 2 - מקרים לפעילות 1

סבתא הגיעה לביקור ונתנה לדני מתנה.  .1

המורה הודיעה לתלמידים שמחר יצאו לטיול.  .2

חנה איבדה את הקלמר החדש שלה.  .3

דינה הצליחה לעשות הפתעה לאמה וסדרה את החדר.  .4

לנועה נולד אח קטן.  .5

יוסי נפל וקבל מכה בברך.  .6

אסתי חגגה מסיבת יום הולדת עם המשפחה.  .7

בסעודת שבת מנדי אמר דבר תורה וכולם מחאו לו כפיים.  .8

שניאור רב עם אחיו הקטן.  .9

שושי שיחקה עם אחותה הקטנה ועזרה לה.  .10

חיים שכח את הסנדוויץ בבית.  .11

אבי ראה כי לחיים אין מה לאכול וכיבד אותו מהאוכל שלו.  .12

שרית הלכה לחתונה של דודה שלה.  .13
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נספח 4

הנחיות למורה להמחשות בפעילות 2

משימות:

שני התלמידים יתבקשו לסדר את השולחן שלהם או   .1
לארגן פינה בכיתה ולאחר מכן נשווה: מי סידר מהר יותר? מי 

סידר טוב יותר? למי היה כיף לסדר ולמי היה קשה?

שני התלמידים יתבקשו לצייר ציור ולאחר מכן נשווה:   .2
איזה ציור יפה יותר?

שני תלמידים יתבקשו לתת לחבר טופי )אביזר 3( או   .3
לעזור לו. לאחר מכן נשאל את שני הילדים שקיבלו עזרה: 

איך הרגשתם? ונשווה: מתי אדם נהנה יותר לקבל משהו 
מאתנו?
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נספח 6

מקורות העשרה למורה

"ִעְבדּו ֶאת ְי-הָוה ְבִּשְׂמָחה בֹּאּו ְלָפָניו ִבְּרָנָנה" )תהלים ק, ב(

למה חשוב לשמוח? 

"כמו שנצחון לנצח דבר גשמי, כגון שני אנשים המתאבקים 
זה עם זה להפיל זה את זה, הנה אם האחד הוא בעצלות 

וכבדות ינוצח בקל ויפול גם אם הוא גיבור יותר מחבירו, 
ככה ממש בנצחון היצר, אי אפשר לנצחו בעצלות וכבדות, 

הנמשכות מעצבות וטמטום הלב כאבן, כי אם בזריזות, 
הנמשכת משמחה ופתיחת הלב וטהרתו מכל נדנוד דאגה 

ועצב בעולם" )תניא ריש פכ"ו(.
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נספח 3

סיפור למורה

כאשר מתרחשת שריפה מתקשרים מיד למכבי האש ותוך דקות ספורות הם 
מגיעים ומשתלטים עליה. אולם בעבר לא היו 'מכבי אש'. הבתים היו עשויים 

עץ ושריפות היו משתוללות לעתים קרובות ומכלות כפרים שלמים.
פעם פרצה שריפה בביתו של אחד החסידים, רבי הלל מפאריטש שמו. 

השריפה הלכה והתפשטה עד שכילתה את הבית לחלוטין. מהבית הגדול 
נשארו רק שרידים של אפר. אנשים ששמעו על השריפה הגיעו מהר לראות 

מה שלום בני המשפחה ולעודד אותם. 
שאלה לתלמידים: איך לדעתכם ירגיש אדם שאיבד את ביתו וחפציו נשרפו? 

איך הוא ינהג?
המשך הסיפור: להפתעתם, כאשר הגיעו לבית השרוף ראו את בעל הבית 

החסיד עומד ורוקד. 
עצירה ושאלה לתלמידים: מה מבטא ריקוד? )שמחה( מה לדעתכם שימח את 

החסיד?
המשך הסיפור: גם האנשים התפלאו מאוד לראות איש שביתו נשרף והוא 

רוקד. הם התקרבו ושמעו אותו שר: "שלא עשני גוי".
האנשים לא הבינו וניסו לשאול את החסיד מדוע הוא רוקד?

השיב להם ר' הלל: באמת קרה לי דבר עצוב. נשרף לי הבית, וזה לא נעים. אבל 
אם הייתי גוי לא היה נשאר לי כלום וגם ה'אלוקים' שלי לא היה נשאר. כי גוי 
מתפלל ומאמין בפסל וגם הפסל נשרף. מאחר שאני יהודי, אני חושב על כך 
שנשאר לי הדבר הכי חשוב - הקב"ה שבו אני מאמין. אמנם הפסדתי הרבה 
דברים שמשמחים את הגוף אך נשארו לי הדברים של הנשמה: האמונה בה' 

והמעשים הטובים שלי ששום דבר לא יכול לפגוע בהם ולאבד אותם.
הצעה לסיפור נוסף, לשיקול דעתו של  המורה: 

רבי זושא היה אחיו של רבי אלימלך מליז'נסק, ושניהם כונו "האחים 
הקדושים". האחים הקדושים ערכו בתקופה מסוימת 'גלות'. הם יצאו למסע 

נדודים בקהילות ישראל כשהם מסתירים את זהותם, אוכלים לחם יבש ושותים 
מעט מים, וסובלים השפלות וביזיונות. הם היו נוהגים לעורר את מארחיהם 

לתשובה כאשר היו מתוודים זה בפני זה על 'עוונותיהם' כשידעו ברוח הקודש 
כי מדובר בעוונותיו של בעל הבית.

פעם אחת הגיעו בנדודיהם לעיירה מסוימת ובשל עלילת שווא, נתפסו בידי 
המשטרה והושלכו לעצר. גם כיום לא נעים לאף אחד לשהות בבית מעצר, יחד 
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עם שיכורים, גנבים ושאר פושעים... בימים ההם, המצב היה קשה שבעתיים והתנאים 
היו נוראיים.

האחים סבלו בדממה את הלילה בבית המעצר לצדם של שיכורים רוסיים. כשהגיע 
הבוקר, רצו לומר את ברכות השחר אולם  נתקלו בבעיה. באמצע החדר עמד דלי 

שופכין שהדיף צחנה לכל עבר. לפי ההלכה, אסור במקרה כזה לומר ברכות. נשבר לבו 
של אחד האחים: "מילא הסבל הנורא בבית המעצר עוד נסבל; אבל איך אפשר שלא 

לומר ברכות השחר".
השיב אחיו: הרי התורה היא זו שאומרת לנו שלא לומר כעת ברכות השחר. אם כן, 

כשם שאנו אמורים לשמוח מאמירת ברכות השחר, כך אנו אמורים לשמוח מזה שאיננו 
אומרים ברכות השחר ובכך מקיימים את רצון ה'.

כלומר, מי אמר לך שהטוב הוא מה שנראה לך טוב? הטוב הוא מה שה' חושב אותו 
כטוב, גם אם הדבר נראה בעיניך רע גמור.

משכך פרצו האחים בריקוד של שמחה סביב הדלי שהרי בזכותו זכו לקיים את רצון ה' 
ולא לומר ברכות השחר. ראו השיכורים את שני היהודים רוקדים ושאלו לפשר הדבר 
והאחים הצביעו על הדלי. הבינו השיכורים שיש כאן דבר מה משמח והצטרפו אף הם 

לריקוד.
הסוהר שהיה בחוץ שמע את הקולות ורתח מזעם. מי רוקד שם בתוך בית המעצר? 

הוא פתח את דלת בית המעצר ושאג: מדוע אתם רוקדים כאן?
השיכורים הצביעו לעבר הדלי כאומרים: הדלי גורם לנו לשמוח. הסוהר העצבני 

החליט שלא לאפשר לשמחה הזו להמשיך. הוא הוציא את הדלי מהחדר וטרק את 
הדלת בזעם...

או אז פתחו האחים בריקוד נוסף. עכשיו הם שמחו שביכולתם לקיים את רצון ה' ולומר 
את ברכות השחר...
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נספח 4

מקורות העשרה למורה

מניעים רוחניים לשמחה: כאשר יהודי מתבונן בגדולתו של השם ובכך שהוא 
זוכה להיות קרוב אליו מתעוררת בו שמחה גדולה ואמתית.

"וכן שמחת לבב בתפארת ה' והדר גאונו, כאשר עיני החכם אשר בראשו במוח 
חכמתו ובינתו מסתכלים ביקרא דמלכא ותפארת גדולתו עד אין חקר ואין סוף 

ותכלית, כמבואר במקום אחר )תניא פרק ט(.
"והנה, כמה גדולה שמחת הדיוט ושפל אנשים בהתקרבותו למלך בשר ודם 

המתאכסן ודר אתו עמו בביתו, וקל וחומר לאין קץ לקרבת ודירת מלך מלכי 
המלכים, הקדוש-ברוך-הוא. ועל זה תיקנו ליתן שבח והודיה לשמו יתברך 

בכל בקר, ולומר: "אשרינו מה טוב חלקנו וכו' ומה יפה ירושתנו" כלומר, כמו 
שהאדם שש ושמח בירושה שנפלה לו הון עתק שלא עמל בו, כן ויותר מכן 

לאין קץ יש לנו לשמוח על ירושתנו שהנחילנו אבותינו, הוא יחוד ה' האמיתי, 
אשר אפילו בארץ מתחת אין עוד מלבדו, וזו היא דירתו בתחתונים.

וזהו שאמרו רבותינו ז"ל: "תרי"ג מצות ניתנו לישראל... בא חבקוק והעמידן 
על אחת, שנאמר וצדיק באמונתו יחיה", כלומר, כאלו אינה רק מצוה אחת, היא 

האמונה לבדה, כי על-ידי האמונה לבדה יבא לקיום כל התרי"ג מצות, דהיינו 
כשיהיה לבו שש ושמח באמונתו ביחוד ה' בתכלית השמחה, כאילו לא היתה 

עליו רק מצוה זו לבדה, והיא לבדה תכלית בריאתו ובריאת כל העולמות. הרי, 
בכח וחיות נפשו בשמחה רבה זו, תתעלה נפשו למעלה מעלה על כל המונעים 
קיום כל התרי"ג מצות מבית ומחוץ. וזהו שאמר: "באמונתו יחיה", יחיה דייקא, 

כתחיית המתים דרך משל, כך תחיה נפשו בשמחה רבה זו.
והיא שמחה כפולה ומכופלת, כי מלבד שמחת הנפש המשכלת בקרבת ה' 

ודירתו אתו עמו, עוד זאת ישמח בכפליים בשמחת ה' וגודל נחת רוח לפניו 
יתברך באמונה זו, דאתכפיא סטרא אחרא ממש, ואתהפך חשוכא לנהורא, 

שהוא חשך הקליפות שבעולם הזה החומרי המחשיכים ומכסים על אורו 
יתברך עד עת קץ. . ואין שמחה לפניו יתברך כאורה ושמחה ביתרון אור הבא 

מן החשך דייקא. וזהו שנאמר )תהלים קמט ב(: "ישמח ישראל בעושיו", פירוש, 
שכל מי שהוא מזרע ישראל, יש לו לשמוח בשמחת ה' אשר שש ושמח בדירתו 

בתחתונים שהם בחינת עשיה גשמיית ממש. וזה שנאמר בעושיו, לשון רבים, 
שהוא עולם הזה הגשמי המלא קליפות וסטרא אחרא, שנקרא "רשות הרבים" 

ו"טורי דפרודא", ואתהפכן לנהורא, ונעשים "רשות היחיד" ליחודו יתברך 
באמונה זו" )תניא פרק לג(.
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המשיח הגיע ובית המקדש נבנה. חג השבועות התקרב וכל היהודים התכוננו 
הרימונים  את  קטף  הוא  שלו.  השדה  אל  מיהר  שמעיה  הביכורים.  להבאת 
מתנה  ואדומים  יפים  אחרים,  רבים  רימונים  להם  והוסיף  הראשונים שצמחו 
לבית המקדש. את כל הרימונים סידר בסלסילה יפה ומקושטת והלך בזריזות 
לבית המקדש. בבית המקדש השתרך תור ארוך. אנשים רבים שהזדרזו והקדימו 
להגיע עמדו וחיכו עם הפרות הראשונים. אחרי שמעיה הגיע  שלום עם כלי 
רימונים הבאת,  "**** איזה  ירוקים. שלום אמר לשמעיה:  יפה מלא בענבים 
בכלל לא יפים! תראה אותם לעומת הענבים היפהפיים שלי!" שמעיה כעס: 
"שלי לא יפים?! שלך רקובים! עד שיגיע תורך הם כבר יתקלקלו לגמרי! חוץ 
מזה, הכלי שלך ממש מכוער!" שלום כבר ממש מתרתח, הוא צועק:  "מכוער?! 
הוא יותר טוב מהסלסילה המצ'וקמקת שלך!" וכך הם המשיכו לריב ולא שמו 

לב שהתור שלהם כבר עבר...

המורה מקריא את הסיפור מחדש. במקום המסומן בכוכביות הוא עובר לתיקון:

שמעיה  שלך!  בשדה  השנה  היתה  ברכה  איזו  יפים!  כך  כל  שלך  *הרימונים 
מחייך ועונה: "הענבים שלך? משהו משהו! מריחים אותם מרחוק. הם ממש 
עסיסיים!" שלום מתפעל: "איזה כלי יפה בחרת! מיוחד!" ושמעיה נאנח באושר: 
"מאז שהגיעה הגאולה הכל אחרת! יש שפע וטוב לכולם ואף אחד לא מקנא 

בשני. אשרינו! ובלי לשים לב הם פורצים בריקוד סוער...

נספח 2 א
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בוקר אחד הגיע דוקטור ירוחם אל המרפאה שלו ופתח את דלתה במפתח. 
הוא הדליק את האור וסידר את הכיסאות בשורה יפה כדי שלאנשים שבאים 
למרפאה שלו יהיה נוח לחכות בתור. על השולחן הקטן הניח כמה עיתונים כדי 
שלאנשים שבאים לא יהיה משעמם אם יהיה תור ארוך. הוא פתח את החלון 
והשקה את העציץ, הדליק את המחשב ובדק ביומן שלו כמה אנשים צריכים 
להגיע היום. הו הרבה! אז כדאי כבר להכין קפה כי אחר כך לא יהיה לו זמן 
לרגע! דוקטור ירוחם הכין קפה והתיישב ליד השולחן. הוא ברך שהכל, טעם 
לגימה מהקפה וחיכה. וחיכה... וחיכה... אחרי שעבר  זמן רב ואף אחד לא בא 
התפלא דוקטור ירוחם והתקשר לאשתו: "צילה, אולי את יודעת למה אף אחד 
לא בא למרפאה שלי היום?" "בטח שאני יודעת!" אמרה צילה אשתו. "מה, לא 
דוקטור  לבית המקדש!"  רצו  ובטח  בריאים  כבר  כולם  הגיע!  שמעת? משיח 
אלי  יבואו  לא  עכשיו  'מה?  לבכות.  ****והתחיל  השפופרת  את  הניח  ירוחם 
יותר אנשים אף פעם? כל היום אני אשב פה לבד ולא יהיה לי את מי לרפא? 
מאין יהיה לי כסף? מה אעשה כל היום לבד? אוי איזה מסכן אני, אוי, מה יהיה 

איתי...'

עובר  הוא  בכוכבית  המסומן  במקום  מחדש.  הסיפור  את  מקריא  המורה 
ל"תיקון":

****ופרץ בריקוד סוער: "המשיח הגיע! המשיח הגיע! כמה חיכיתי ליום הזה, 
כמה חיכיתי! כבר לא יכולתי לראות יהודים סובלים כל כך ממחלות נוראות. 
היום  כל  ללמוד  אוכל  עכשיו  הידד!  תרופות,  יותר  אין  חולים,  יותר  אין  זהו! 
תורה. חוץ מזה בטח יהיו כאלו שעוד לא יאמינו שהם באמת בריאים וזה יהיה 

התפקיד שלי לספר להם...

נספח 2 ב

סיפור ב׳
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המשיח הגיע. הקדוש ברוך הוא לוקח את הלוויתן הענק ומכין ממנו סעודה 
מיוחדת לכל הצדיקים. מהעור של הלויתן הוא מכין אוהל גדול ויפה ובתוכו 
יושבים ואוכלים. כולם? לא כולם! חמדה ****המסכנה עומדת עם אח  כלם 
שלה הקטן רחוק מהאוהל. היא כל כך רוצה להצטרף והוא לא נותן לה! "בוא 
יוספי, כבר אוכלים וכל הצדיקים שם. בסוף לא יישאר לנו מקום!" אבל יוספי 
רוצה  לא  אני  מפחד!  אני  רוצה,  לא  "לא,  ובוכה:  שלה  בחצאית  חזק  מחזיק 
"הוא מת  אותי!" חמדה מנסה שוב:  הוא מפחיד  הלוויתן,  לבטן של  להיכנס 
כבר! הוא לא עושה כלום, וחוץ מזה, אבא שם ואמא שם. נו בוא!" אבל יוספי 

הקטן מפחד מהלווייתן...

עובר  הוא  בכוכבית  המסומן  במקום  מחדש.  הסיפור  את  מקריא  המורה 
ל"תיקון":

****עומדת עם אחיה הקטן מחוץ לאוהל. "בוא היא אומרת לו, מתחילים כבר". 
אבל הוא מתעקש: "חכי קצת. בואי נסתכל סביב. אולי יש עוד יהודי שלא שם 
לב? שלא הגיע לסעודה הגדולה? בואי נחפש אותו ונספר לו שהמשיח הגיע! 
אני בטוח שיישאר לנו מספיק אוכל וחוץ מזה איך נאכל אם אולי יש מישהו 
שעדיין לא כאן?" "אתה צודק, יוספי, אבל לא נראה לי שיש מישהו שלא שמע 
את תקיעת השופר. אבל אם זה כל כך חשוב לך בוא ונעשה עוד סיבוב ונבדוק 

שבאמת איש לא חסר. צדיק קטן שכמוך..."

נספח 2 ג
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 יוסי מחכה בסבלנות
יום אחד נכנסה אמא לחדר הילדים וגילתה דבר מוזר: יוסי מחזיק את דלת 
מגיעות  לא  הקצרות  רגליו  כי  לו,  תלוי  הוא  וכך  מלמעלה  ידיו  בשתי  החדר 

לרצפה. "יוסי!" נבהלה אמא. "קרה משהו? אתה צריך עזרה לרדת מהדלת?"

"לא אמא," הסביר יוסי בסבלנות. "אני לא צריך עזרה, עשיתי את זה בכוונה. 
יותר גבוה אז אני מנסה להאריך את עצמי. אולי אם  אני פשוט חייב להיות 

אהיה תלוי כך הרבה זמן בסוף  אהיה גבוה."

אמא חייכה: "יוסי חמוד, רד מהדלת. אני רוצה להסביר לך משהו". יוסי ירד 
יותר גבוה".  ואמא הושיבה אותו על ברכיה: "אני מבינה שאתה רוצה להיות 
יוסי הנהן בראשו. הוא באמת רצה להיות גבוה יותר. הוא רצה להיות הכי גבוה 
בכיתה. אמא המשיכה: "לא כל דבר שאנחנו אפשר פשוט לעשות. לפעמים 
צריך לחכות בסבלנות עד שמה שאנחנו רוצים יקרה. אתה צריך לחכות שתהיה 
יותר גבוה, לחכות שיפלו השיניים, לחכות שיגיע יום ההולדת שלך... אתה מבין 

יוסי ?" יוסי הנהן בראשו.

למחרת הבטיחה אמא ליוסי שאם יסיים את שיעורי הבית בזריזות יוכל לרדת 
מביט  יוסי  את  ומצאה  לחדר  אמא  נכנסה  שעה  חצי  אחרי  למטה.  לשחק 
במחברת וחולם. "מה קרה? למה אתה לא מכין את שיעורי הבית?" שאלה. 
"אני מחכה בסבלנות", ענה יוסי. "אתמול הסברת לי שיש דברים שקורים לבד 

אם מחכים להם בסבלנות..." 
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 חיוך שחזר

דוד הקטן קם בבוקר. במהירות אמר מודה אני, נטל ידיו והתלבש, אכל משהו קל 
ויצא לתלמוד תורה. בדרך נזכר שהמורה אמר אתמול  כי בכוחה של מצוה קטנה 
לקרב את הגאולה. איזו מצווה הוא יכול לקיים כבר עכשיו? מולו פסעה הגברת 
ציפורה, השכנה המבוגרת מן הבניין. היא נראתה עצובה כי  כל הלילה כאב לה הגב 

ועכשיו הלכה לרופא כדי לקבל  תרופה שתרגיע את הכאבים.

גדול  חיוך  חייך  הוא  מצווה!  להיות  יכול  חיוך  שגם  אמר   המורה  הן  נזכר:  דויד 
ומתוק לגברת ציפורה ושאל אותה: "מה שלומך גברת ציפורה? ראיתי את הפרחים 

החדשים ששתלת בעציץ. הם ממש יפים! שיהיה לך יום נעים!"

ילד מתוק!' חשבה לעצמה.   'איזה  נעלם.  והעצב שלה  גברת ציפורה חייכה אליו 
לרופא  נכנסה  והיא  הזדקף  הגב שלה  לפרחים שלי!'  לב  נחמד שהוא שם  'כמה 
מחייכת. הרופא היה עייף מאוד. בלילה קראו לו בדחיפות להגיע לבית הרפואה 

ועכשיו הוא כאן במרפאה. התור אינו מתקדם והחולים עצבניים...

"בוקר טוב דוקטור!" נכנסה אליו גברת ציפורה בחיוך. "אתה נראה מותש. אתה 
בטח עובד קשה מדי. שמור על עצמך. אנחנו צריכים רופא כמוך. רק אתה יכול 

להרגיע את כאבי הגב שלי..."

על  תרופה שתקל  לה  ונתן  ציפורה  הגברת  של  הגב  את  בדק  הוא  חייך.  הרופא 
הכאבים. החיוך נשאר על פניו גם כשנכנסה אמא של דויד עם אחיו חיים התינוק. 
"אני מאוד מודאגת", אמרה לרופא. "התינוק כבר בן חצי שנה ועדיין אינו מצליח 
להתהפך!" הרופא חייך חיוך עייף. "כבר נבדוק את חיים הקטן ונראה אם יש סיבה 
לדאוג". הוא בדק ובדק ואמר לאם המודאגת: "יש לחיים רק בעיה אחת. הוא לא 
קרא את הספר שבו כתוב שהוא כבר אמור להתהפך... אל תדאגי, התאזרי בסבלנות 

עוד מעט והעצלן הקטן ירוץ..."

חיוך התפשט על פניה של אמא כשיצאה מהמרפאה ואמרה לעצמה: 'ברוך השם 
שאין סיבה לדאוג.. איזה רופא נחמד!' היא דחפה את העגלה במעלה המרכז המסחרי 
והגיעה לחנות הצעצועים. מול עיניה נגלה חלון הראוה של החנות הצעצועים ובו 
הצבעים המיוחדים שדוד ביקש מזמן. אמא קנתה לדוד  את הצבעים וכשהוא חזר  
הביתה וגילה את ההפתעה חייך חיוך רחב, חיבק את אמא ולא ידע שקיבל את 

הצבעים בזכות החיוך שחייך לגברת ציפורה בבוקר...

נספח 3
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בחצר',  אפגוש  מי  את  'מענין  החדש.  הכדור  כשבידה  לשחק  לחצר  לרדת  התכוננה  דיני 
חשבה לעצמה וכבר התחילה לדמיין כמה נחמד יהיה לשחק. 

לרדת  רוצה  "אני  מבקשת:  הקטנה  אחותה  רבקי  את  שמעה  מהבית  שיצאה  לפני  ממש 
איתך".

'מה פתאום?' חשבה דיני לעצמה, 'היא רק תפריע למשחק, היא הרי לא יודעת לשחק בכלל, 
אין לי כוח לשחק אתה'.

אמא הציעה לדיני: "אולי תתני לרבקי תפקיד, וכל פעם שהכדור יברח היא תרוץ להביא 
לכם. כך גם רבקי תיהנה וגם אתן תוכלו לשחק בשמחה".

)התלמידים יזכירו לדיני  שכל ישראל אחים, וקל וחומר אחותה הקטנה(.

דיני הסכימה, והושיטה לרבקי הקטנה יד. ביד השניה החזיקה את הכדור והן ירדו לכיוון 
מגרש המשחקים.

לפני שדיני הספיקה לקרוא לחברותיה חנה ואפרת מהבניין הסמוך ראתה  אישה מאחד 
הבניינים השכנים הולכת באיטיות ובידה שקיות כבדות. "שלום, ילדה" פנתה אליה האישה. 

"תוכלי לעזור לי לסחוב את השקית הזו עד למעלית?"

'מה פתאום היא קוראת לי?', חשבה דיני, 'היא בכלל לא שכנה שלי, למה אני צריכה לעזור 
לה?'

)התלמידים יזכירו לדיני שכל ישראל אחים(.

בכל זאת דיני התגברה, התלוותה אל האישה ולקחה את השקית שלה למעלית. זה היה קל 
ופשוט ותוך זמן קצר היא חזרה לרחבת המשחקים.

"הי, דיני, אפשר לכדרר בכדור שלך?", פנתה אליה שירה מכיתה ד.

'מה פתאום היא מבקשת ממני לשחק בכדור?', חשבה דיני. 'היא בכלל לא בגיל שלי. אני 
בכיתה א והיא בכיתה ד. ובכלל הכדור הזה חדש עוד לא שיחקתי בו כלל...'

)התלמידים יזכירו לדיני שכל ישראל אחים(.

"בסדר", הסכימה דיני, "תוכלי לכדרר מעט עד שאתחיל לשחק עם החברות שלי".

בינתיים הגיעו חברותיה של דיני,  הסתדרו ברחבה והחלו לשחק בכדור החדש. לפתע עברה 
ברחבה  אחת השכנות  עם בנה הקטן שנסע על בימבה.

"בנות תיזהרנה", קראה השכנה לילדות המשחקות. "אתן זורקות את הכדור בחוזקה והוא 
עלול לפגוע בילד שלי".

'אנחנו היינו פה קודם',  חשבה דיני ברוגזה. 'מה פתאום הוא נדחף לנו לרחבת המשחקים'.

)התלמידים יזכירו לדיני שכל ישראל אחים(

לבסוף החליטו דיני וחברותיה לחלק את הרחבה, כך שחלק אחד יוקדש למשחק בכדור 
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ובחלק השני יוכל לנסוע הילד הקטן.

הילדות הספיקו לשחק רק מעט כשלפתע קראה אליהן אישה עם כובע צבעוני רחב שוליים 
לראשה במבטא רוסי כבד: "ילדות, לא יפה אתם ככה לצעוק. לא יפה ככה לצעוק בארץ 

ישראל".

'היא בכלל לא גרה כאן בארץ. סתם תיירת שבאה לבקר, מה אכפת לי ממנה', חשבה דיני 
בתחילה.

)התלמידים יזכירו לדיני שכל ישראל אחים(.

פניה  לשחק,  וחזרה  לה  אמרה  "נשתדל"  לתיירת.  בנימוס  ולחייך  להתגבר  הצליחה  דיני 
לובשות חיוך של מנצחים. כן, היא ניצחה. היא הצליחה להתגבר על כעסה.

"אולי אתן יודעות היכן נמצא בנין מספר 24?", נשמע קול זר ולא מוכר. הילדות הפנו את 
ראשיהן וראו ילדה שנראתה שונה לחלוטין. 'אין לה חצאית', חשבה דיני. 'היא שונה מאיתנו 

אז אולי לא צריך לעזור לה?'

)התלמידים יזכירו לדיני שכל ישראל אחים(

הילדות עצרו את המשחק והסבירו לילדה היכן נמצא בנין מספר 24 וכיצד להגיע אליו. 
בינתיים הגיעה שרה'לה, הבת של השכנים, וללא בקשת רשות החלה משחקת בכדור של 
דיני. שרה'לה ילדה מיוחדת. על אף שמלאו לה כבר חמש שנים היא כמעט שאיננה מדברת 
ואינה מתנהגת ככל הילדים. לפעמים היא משמיעה קולות משונים או משחקת עם עצמה.

'מי הרשה לה לגעת לי בכדור?' חשבה דיני בכעס. "היא בכלל לא יודעת לשחק", קראה אחת 
החברות. דיני ניגשה בכעס לשרהל'ה כדי לקחת ממנה את הכדור אך נעצרה ברגע האחרון 

והתלבטה מה לעשות. 

)התלמידים יזכירו לדיני שכל ישראל אחים(.

"אני אביא אותו  "יש לי כדור בבית". אמרה אחת החברות של דיני.  לבסוף מצאו פתרון. 
לשרהל'ה  וכך נוכל להמשיך לשחק בכדור שלך".

שאלה  לשחק?",  אני  "מותר  מצרפת.  חדש  עולה  מרסל,  התקרבה  במרץ  משחקות  בעודן 
בשפה עילגת וביקשה בתנועות ידיים להצטרף למשחק.

"אוף, היא לא יודעת את הכללים", אמרה דיני, "זה מעצבן לשחק כך. מה נעשה?"

)התלמידים יזכירו לדיני שכל ישראל אחים(.

כך המשיכו הילדות לשחק כמעט ללא הפרעה מלבד עצירות פה ושם כדי להסביר למרסל 
מה מותר ומה אסור לפי כללי המשחק.

כשאמא בקשה מדיני לעלות הביתה היא עלתה עם הכדור וחשה תחושה טובה שממלאת 
אותה. אמנם המשחק לא היה לפי התכנון אבל אחדות ואהבה מלאו את הלב של דיני ושל 

כל האנשים שנעזרו בה אחר הצהריים.
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שהביאה  הציורים  את  בזהירות  צבעה  תמיד  היא  חגים.  מחברת  את  מאוד  אהבה  דינה 
המורה ושמרה מאוד על המחברת. תמיד כשהגיעו אורחים דינה הראתה להם בגאווה את 

מחברת החגים המושקעת שלה.

יום אחד נכנסה דינה לחדרה וראתה את תיקה זרוק על הרצפה וחפציה מפוזרים. 'איך זה 
קרה'? חשבה לעצמה ומיד הבחינה שיוסי, אחיה הקטן, אוחז בקלמר שלה בידו האחת ובידו 

השניה מחזיק טוש שחור. 

על הרצפה לידו היתה זרוקה מחברת החגים שלה. דינה הביטה במחברת החגים וזעקה 
נפלטה מפיה: "אוי! מה עשית?" המחברת היתה מקושקשת כולה. "תראי מה ציירתי", אמר 
יוסי בשמחה. דינה לא האמינה למראה עיניה. יוסי צייר על מחברתה היפה והרס אותה 

לגמרי!

דינה כעסה מאוד על אחיה. 'יותר לא אצייר לו ציורים' חשבה לעצמה, 'איזה אח מעצבן!'

למחרת ניגש יוסי לדינה ובקש: "דינה, ציירי לי אוטובוס בבקשה!".

המורה יעצור וישאל: "כיצד לדעתכם תנהג דינה?".

"לא אשחק אתך", אמרה לו דינה כשהיא עדיין כועסת "וגם לא ארשה לך להשתמש בצבעים 
שלי".

עוד יום עבר, דינה חזרה מבית הספר וסבתא קיבלה את פניה.

"הי סבתא איזה כיף שהגעת. איפה אמא?", שאלה דינה.

בבית  נמצא  הוא  כעת  בראש.  חזקה  מכה  וקבל  נפל  "יוסי  עצובות:  בפנים  ענתה  סבתא 
רפואה יחד עם אמא".

דינה היתה עצובה. היא דאגה ליוסי הקטן והחמוד.

רק בערב חזרה אמא עם יוסי הקטן. ראשו היה חבוש בתחבושת גדולה, ודינה ריחמה עליו 
מאוד.

יוסי בכה מעט וכשראה את דינה שאל: "את יכולה לצייר לי ציור?".

המורה יעצור וישאל: "כיצד לדעתכם תנהג דינה?".

דינה רצה אל החדר להביא את הצבעים. היא כל כך שמחה שהיא יכולה לעשות משהו כדי 
לשמח את אחיה הסובל. היא ציירה לו מכונית וליצן ואפילו הרשתה לו לצייר בעצמו, עד 

שהתעייף והלך לישון.
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סיפורנו מתרחש ברוסיה בימי החורף כאשר קור גדול שרר בחוץ )כל התלמידים יעשו תנועות שמתאימות 
לחורף – התכווצות מקור, התעטפות בבגדים(. ר' מרדכי היה חסיד למדן ומשעות הבוקר המוקדמות היה 

מגיע לבית הכנסת. 

)שחקן מס'1 יכנס עטוף במעיל לבית הכנסת ויציג בהתאם למסופר בהמשך(. 

בצד,  קולב  על  אותו  ור' מרדכי פשט את מעילו, תלה  ונעים  היה חם  בית הכנסת  בתוך 
התעטף בטלית והחל להתכונן לתפילה.

)שחקן מס'1 יתפלל. אפשר להזמין את התלמידים להצטרף בתנועות תפילה במקומם(.

לאחר התפילה ר' מרדכי לא עזב את בית הכנסת, אלא נשאר לשבת וללמוד תורה. )שחקן 
מס'1 פותח ספר ומעיין ולומד(. פתאום נזכר שעליו לצאת מבית הכנסת לסדר משהו חשוב )שחקן 

מס'1 סוגר את הספר ויוצא(.

בדיוק אז נכנס מישהו אחר לבית הכנסת וראה אותו ריק מאדם.

)שחק מס'2 נכנס ופועל בהתאם למסופר בהמשך(. היה לו קר מאוד, והוא הבחין במעיל תלוי בצד. האיש 
מבית  וברח  בו  התעטף  המעיל,  את  לקח  איש  שאין  ראה  וכאשר  ושמאלה  ימינה  הביט 

הכנסת.

כעבור זמן קצר סיים ר' מרדכי את עיסוקיו וחזר לבית הכנסת להמשיך וללמוד )שחקן מס'1 
נכנס שוב ופועל בהתאם למסופר(. הוא למד עד הערב וכאשר רצה ללכת הביתה חיפש את מעילו אך 

לא מצא אותו. בלית ברירה יצא מבית הכנסת ללא מעיל כשהוא רועד מקור. 

בדרך פגש אותו חברו )שחקן מס'3( ושאל אותו: "ר' מרדכי, מדוע אתה הולך בלי מעיל? קר 
היום".

השיב ר' מרדכי: "מה לעשות, כנראה מישהו לקח את המעיל שלי היום מבית הכנסת".

התרגז החבר: "איזו חוצפה! מי לקח לך את המעיל?"

ר' מרדכי לא כעס וענה לו בנחת: "בוודאי ליהודי שלקח את המעיל אין משהו אחר ללבוש. 
אולי אין לו כסף לקנות בגדים והיה לו קר.  אני שמח שיהודי אחר ייהנה מהמעיל שלי 

ומקווה שיהי לו לבריאות. ומה אתי? אני כבר אקנה מעיל אחר..."
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מעשה ביהודי ושמו ר' מאיר שלמה שנהיה חולה במחלה מידבקת ומסוכנת מאוד - מחלת 
וחלק  הזו   למחלה  תרופה  היתה  לא  ואז  שנים  הרבה  לפני  קרה  הזה  הסיפור  הטיפוס. 

מהאנשים שחלו בה מתו. 

שאלה לדיון: אתם יודעים מה זו מחלה מידבקת? מחלה שיכולה לעבור לאנשים אחרים, בריאים, 
שמתקרבים לאיש החולה. המחלה היא בעצם חיידקים שפוגעים בגוף. את החיידקים לא רואים 
אך הם יכולים לעבור מהאדם החולה לאנשים שנמצאים קרוב אליו ולהדביק אותם במחלה. לא 

כל מחלה מידבקת אך מחלת הטיפוס היא בהחלט כזו.

מה יקרה אם מישהו חולה במחלה מידבקת יבוא לבית הספר? הוא עלול להדביק במחלה ילדים 
רבים לכן עליו להישאר בבית.

כל האנשים חששו מאוד להידבק במחלת הטיפוס ולכן בנו בקצה העיר בית רפואה מיוחד 
שבו ישהו כל האנשים החולים בטיפוס עד להחלמתם ואף אחד לא יוכל להיכנס ולבקרם. 
לא הרשו אפילו לאבא ולאמא לבוא לבקר כי הם גם עלולים חלילה להידבק במחלה, ואם 

הם ידבקו - המחלה יכולה להתפשט ולעבור לאנשים נוספים.

גם את ר' מאיר שלמה העבירו לבית הרפואה ושם הוא שכב לבד  מבלי לפגוש או לדבר 
עם איש. איש לא הורשה לבקר אותו, חוץ מהרופא אשר היה מבקר אצלו פעם אחת ביום 
ונותן לו תרופה שתשקיט את הכאבים. באותם ימים לא היה פלאפון ולא היה טלפון ולכן 

ר' מאיר שלמה שכב לבד, בשקט והיה עצוב.

שאלה לדיון: איך הייתם מרגישים אם הייתם צריכים להיות לבד כשכואב לכם, ואף אחד לא היה 
בא לבקר אתכם, לא עוזר לכם ולא מתעניין בשלומכם? כשמישהו לבד ועצוב האם זה עוזר לו 

להבריא או מפריע לו?

לר' מאיר שלמה היה חבר ושמו ר' אשר. הוא שמע על מצבו ודאג מאוד. הוא רצה לעזור 
לחברו אך כיצד יוכל והלא אי אפשר לבקרו?

שאלה לדיון: כיצד לדעתכם יכול ר' אשר לסייע לחברו אם אינו יכול לבקרו כלל?

ר' אשר מיהר ללכת לקצה העיר, לבית הרפואה. הוא התיישב ליד חלון חדרו של ר' מאיר 
החולה. החלון היה גבוה ואי אפשר היה לראות אותו . אבל ר' אשר לא נרתע והתחיל לדבר 
בקול ולעודד את חברו החולה. הוא הזכיר לו שהקב"ה דואג לו ומשגיח עליו ובוודאי יעזור 
לו וידאג שיהיה לו טוב. ר' אשר קרא בקול רם מתוך ספר התניא קטעים שיעודדו את חברו 

החולה.

שאלה לדיון: כיצד לדעתכם הרגיש ר' מאיר שלמה העצוב  כשפתאום שמע קול מוכר של חברו, 
ומילות עידוד?

יותר  ר' מאיר שלמה הבין שמישהו חושב עליו והרגשתו השתפרה. הוא גם הרגיש רגוע 
כאשר שמע מחברו שהכל מאת ה' ואין מה לדאוג.

ר' אשר לא הסתפק במה שעשה. הוא חזר הביתה ולמחרת שב לבית הרפואה ולמד שוב 
קטעים מספר התניא כדי לעודד את ר' מאיר שלמה החולה. כך עשה במשך תקופה ארוכה. 
התניא  מתוך  תורה  דברי  אתו  יחד  וללמוד  החולה  חברו  את  לעודד  יום  בכל  מגיע  היה 
שיעודדו ויחזקו אותו. ואכן, ר' מאיר שלמה הלך והתחזק עד שלבסוף הבריא לגמרי ושוחרר.
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רבקי ודינה הן אחיות. הן ישנות יחד באותו החדר. שתיהן אוהבות שהחדר מסודר ונעים אבל 
לא כל כך אוהבות לסדר אותו. מכירים?

"רבקי, הנעליים שלך".

"דינה, הספרים והמחברות שלך מפוזרים בחדר..."

הקריאות של אמא  מהדהדות בחלל הבית לעיתים קרובות  והתוצאה - רבקי ודינה מסדרות 
את החדר בחוסר חשק. הן מרימות את הבגדים מהרצפה ושמות על המיטה.  פרורי עוגיות 

שנמצאים על הרצפה הן דוחפות מתחת למיטה. מה שלא רואים- לא מזיק.

את הספרים ואת המחברות הן מניחות על הספריה בחוסר סדר  ואז אמא באה לראות את 
החדר ונאנחת בכל פעם מחדש... מה יהיה? מתי הן יסדרו את החדר כמו שצריך?

וכך שבוע אחרי שבוע הכל אותו דבר. החדר ההפוך, הבקשות של אמא לסדרו, רבקי ודינה 
המסדרות בחוסר חשק ואנחותיה של אמא למראה החדר ה"מסודר"... עד שפעם אחת הגיע 
יום חמישי ואמא ביקשה מרבקי ומדינה לסדר את החדר כרגיל. ו-הפלא ופלא!  דינה טאטאה 
את החדר ביסודיות רבה, רבקי ארגנה את הספרים על מדפי הספרייה לפי גודלם ואיבקה 
אותם. כל הלכלוך שהצטבר נאסף בקפדנות  אל שקית האשפה, הן אפילו טרחו להזיז את 

המיטות ולנקות מאחריהן.

מה ההבדל? אתם וודאי תוהים... השבת יגיעו להתארח מושקי וחני, בנות הדודות האהובות 
ביותר על דינה ורבקי. עכשיו אתם מבינים מדוע היה להן פתאום חשק לסדר את החדר?
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  דקלום                                    
                                                                                                

  

  לשמור.שלו הוא לא יוכל לבצע את התפקיד שלו שהוא:  הנשקאם החייל לא ישמור על 

  לתפור.לא יוכל לבצע את התפקיד שלו שהוא:  שלו הוא המחטאם החייט לא ישמור על 

  לבשל.שלו הוא לא יוכל לבצע את התפקיד שלו שהוא:  הסיראם הטבח לא ישמור על 

  לבנות רהיטים.שלו הוא לא יוכל לבצע את התפקיד שלו שהוא: המסור אם הנגר לא ישמור על 

  לאפות לחם.שהוא: שלו הוא לא יוכל לבצע את התפקיד שלו  התנור אם האופה לא ישמור על

  לגדל פרחים.שלו הוא לא יוכל לבצע את התפקיד שלו שהוא:  המעדראם הגנן לא ישמור על 

  לרפא.שלו הוא לא יוכל לבצע את התפקיד שלו שהוא: המזרק אם הרופא לא ישמור על 

  לבנות.שלו הוא לא יוכל לבצע את התפקיד שלו שהוא: הפטיש אם הבנאי לא ישמור על 

  לנקות.שלו הוא לא יוכל לבצע את התפקיד שלו שהוא:  המטאטאישמור על  אם המנקה לא

  .להסיע אנשיםשלו הוא לא יוכל לבצע את התפקיד שלו שהוא: האוטובוס אם הנהג לא ישמור על 

  

  

  הערה למורה
  

  כאשר המורה מגיע לשם הכלי הוא עוצר ונותן לילדים להשלים. 

ד ואפשר לקבל השלמה אחרת, כמו: סטטוסקופ לרופא או מונית אצל חלק מבעלי התפקידים יש יותר מכלי אח

  לנהג וכדומה.
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  1ִסּפּור 
  

מֹר ְמַנֵחם הּוא ַחָּיל ַּבָּצָבא, הּוא ִקֵּבל ַּתְפִקיד ָחׁשּוב ְמאֹד: ִלְׁש 

  רֹוֶבה. –ַעל ַהְּגבּול. ְּכֵדי ְלַבֵּצַע ֶאת ַהַּתְפִקיד ֶׁשּלֹו ָנְתנּו לֹו 

הּוא עֹוֶׂשה, ִהְתִחיל  יֹום ֶאָחד, ְּבִלי ַלְחׁשֹב יֹוֵתר ִמַּדי ַעל ַמה ׁשֶּ

  ְמַנֵחם ְלָפֵרק ֶאת ָהרֹוֶבה ּוְלַׂשֵחק ִעם ַהֲחָלִקים ֶׁשּלֹו.

ד. ָאסּור ְל ְלָפֵרק ֶאת ָהרֹוֶבה, ֶזה ַהְפֵסק! ָקָרא ֵאָליו ַהְּמַפֵּק 

!ְמַסֵּכן ֶאת ָהרֹוֶבה ֶׁשְּל  

ְזכּוִתי, ָאַמר ְמַנֵחם, ֶזה ָהרֹוֶבה ֶׁשִּלי ַוֲאִני ָיכֹול ַלֲעׂשֹות ּבֹו ַמה 

ֲאִני רֹוֶצה!   ׁשֶּ

ַאָּתה רֹוֶצה,  ַאָּתה רֹוֶצה, ֵאיְנ ָיכֹול ַלֲעׂשֹות ּבֹו ַמה ׁשֶּ ַאָּתה רֹוֶצה, ֵאיְנ ָיכֹול ַלֲעׂשֹות ּבֹו ַמה ׁשֶּ ַאָּתה רֹוֶצה, ֵאיְנ ָיכֹול ַלֲעׂשֹות ּבֹו ַמה ׁשֶּ         ֵאיְנ ָיכֹול ַלֲעׂשֹות ּבֹו ַמה ׁשֶּ

        ַבֵּצַע ַּתְפִקיד! ַבֵּצַע ַּתְפִקיד! ַבֵּצַע ַּתְפִקיד! ַבֵּצַע ַּתְפִקיד! ִקַּבְלָּת אֹותֹו ִּבְׁשִביל לְ ִקַּבְלָּת אֹותֹו ִּבְׁשִביל לְ ִקַּבְלָּת אֹותֹו ִּבְׁשִביל לְ ִקַּבְלָּת אֹותֹו ִּבְׁשִביל לְ 

            ,,,,ִאם א ִּתְׁשמֹר ָעָליוִאם א ִּתְׁשמֹר ָעָליוִאם א ִּתְׁשמֹר ָעָליוִאם א ִּתְׁשמֹר ָעָליו

!א ּתּוַכל ְלַמֵּלא ֶאת ַהַּתְפִקיד ֶׁשְּל!א ּתּוַכל ְלַמֵּלא ֶאת ַהַּתְפִקיד ֶׁשְּל!א ּתּוַכל ְלַמֵּלא ֶאת ַהַּתְפִקיד ֶׁשְּל!א ּתּוַכל ְלַמֵּלא ֶאת ַהַּתְפִקיד ֶׁשְּל    

  2ִסּפּור 
  

, הּוא ִקֵּבל ַּתְפִקיד ָחׁשּוב ְמאֹד: ְלַהְדִּפיס ְמַנֵחם הּוא ּפֹוֵעל

  ַמְחֵׁשב. –ִסְפִרי ִלּמּוד. ְּכֵדי ְלַבֵּצַע ֶאת ַהַּתְפִקיד ֶׁשּלֹו ָנְתנּו לֹו 

הּוא עֹוֶׂשה, ִהְתִחיל  יֹום ֶאָחד, ְּבִלי ַלְחׁשֹב יֹוֵתר ִמַּדי ַעל ַמה ׁשֶּ

  ְמַנֵחם ִלְׁשּפֹ ַלַּמְחֵׁשב ִמיץ.

ְקָרא ֵאָליו ַהְּמַנֵהל. ָאסּור ְל ִלְׁשּפֹ ִמיץ, ֶזה ְמַסֵּכן ַהְפֵסק! 

!ֶאת ַהַּמְחֵׁשב ֶׁשְּל  

ְזכּוִתי, ָאַמר ְמַנֵחם, ֶזה ַהַּמְחֵׁשב ֶׁשִּלי ַוֲאִני ָיכֹול ַלֲעׂשֹות ּבֹו 

ֲאִני רֹוֶצה!   ַמה ׁשֶּ

ַאָּתה רֹוֶצה,  ַאָּתה רֹוֶצה, ֵאיְנ ָיכֹול ַלֲעׂשֹות ּבֹו ַמה ׁשֶּ ַאָּתה רֹוֶצה, ֵאיְנ ָיכֹול ַלֲעׂשֹות ּבֹו ַמה ׁשֶּ ַאָּתה רֹוֶצה, ֵאיְנ ָיכֹול ַלֲעׂשֹות ּבֹו ַמה ׁשֶּ         ֵאיְנ ָיכֹול ַלֲעׂשֹות ּבֹו ַמה ׁשֶּ

        אֹותֹו ִּבְׁשִביל ְלַבֵּצַע ַּתְפִקיד! אֹותֹו ִּבְׁשִביל ְלַבֵּצַע ַּתְפִקיד! אֹותֹו ִּבְׁשִביל ְלַבֵּצַע ַּתְפִקיד! אֹותֹו ִּבְׁשִביל ְלַבֵּצַע ַּתְפִקיד!     ִקַּבְלָּת ִקַּבְלָּת ִקַּבְלָּת ִקַּבְלָּת 

    א ּתּוַכל ְלַמֵּלא ֶאת ַהַּתְפִקיד ֶׁשְּל!א ּתּוַכל ְלַמֵּלא ֶאת ַהַּתְפִקיד ֶׁשְּל!א ּתּוַכל ְלַמֵּלא ֶאת ַהַּתְפִקיד ֶׁשְּל!א ּתּוַכל ְלַמֵּלא ֶאת ַהַּתְפִקיד ֶׁשְּל!    ,,,,ִאם א ִּתְׁשמֹר ָעָליוִאם א ִּתְׁשמֹר ָעָליוִאם א ִּתְׁשמֹר ָעָליוִאם א ִּתְׁשמֹר ָעָליו

  3ִסּפּור 
  

  ְמַנֵחם הּוא ְיהּוִדי, הּוא ִקֵּבל ַּתְפִקיד ָחׁשּוב ְמאֹד: ְלָהִביא ֶאת ַהְּגֻאָּלה. 

  ִריא.ּגּוף ּבָ  –ְּכֵדי ְלַבֵּצַע ֶאת ַהַּתְפִקיד ֶׁשּלֹו ָנְתנּו לֹו 

הּוא עֹוֶׂשה, ִהְתִחיל ְמַנֵחם ְלַׂשֵחק ָּבֵאׁש.   יֹום ֶאָחד, ְּבִלי ַלְחׁשֹב יֹוֵתר ִמַּדי ַעל ַמה ׁשֶּ

!ְלַׂשֵחק ָּבֵאׁש, ֶזה ְמַסֵּכן ֶאת ַהּגּוף ֶׁשְּל ַהְפֵסק! ָקָרא ֵאָליו ַאָּבא. ָאסּור ְל  

ֲאִני רֹוֶצה!ְזכּוִתי, ָאַמר ְמַנֵחם, ֶזה ַהּגּוף ֶׁשִּלי ַוֲאנִ    י ָיכֹול ַלֲעׂשֹות ּבֹו ַמה ׁשֶּ

ַאָּתה רֹוֶצה, ִקַּבְלָּת אֹותֹו ִּבְׁשִביל ְלַבֵּצַע ַּתְפִקיד!  ַאָּתה רֹוֶצה, ִקַּבְלָּת אֹותֹו ִּבְׁשִביל ְלַבֵּצַע ַּתְפִקיד! ֵאיְנ ָיכֹול ַלֲעׂשֹות ּבֹו ַמה ׁשֶּ ַאָּתה רֹוֶצה, ִקַּבְלָּת אֹותֹו ִּבְׁשִביל ְלַבֵּצַע ַּתְפִקיד! ֵאיְנ ָיכֹול ַלֲעׂשֹות ּבֹו ַמה ׁשֶּ ַאָּתה רֹוֶצה, ִקַּבְלָּת אֹותֹו ִּבְׁשִביל ְלַבֵּצַע ַּתְפִקיד! ֵאיְנ ָיכֹול ַלֲעׂשֹות ּבֹו ַמה ׁשֶּ         ֵאיְנ ָיכֹול ַלֲעׂשֹות ּבֹו ַמה ׁשֶּ

    א ּתּוַכל ְלַמֵּלא ֶאת ַהַּתְפִקיד ֶׁשְּל!א ּתּוַכל ְלַמֵּלא ֶאת ַהַּתְפִקיד ֶׁשְּל!א ּתּוַכל ְלַמֵּלא ֶאת ַהַּתְפִקיד ֶׁשְּל!א ּתּוַכל ְלַמֵּלא ֶאת ַהַּתְפִקיד ֶׁשְּל!    ,,,,ִאם א ִּתְׁשמֹר ָעָליוִאם א ִּתְׁשמֹר ָעָליוִאם א ִּתְׁשמֹר ָעָליוִאם א ִּתְׁשמֹר ָעָליו




