
שיעור 1 חב"ד חכמה פותחים

אני בחברה / כוחות ויכולות

שיעור 1  כוחות ויכולות
מי אני באמת? האני הפנימי שלי 

ֱאֶמת?' / ִסּפּור  'ָמה ֲאִני רֹוֶצה ּבֶ

ָיִפים  ַוֲהִכי  נֹוְצִצים  ֲהִכי  ֵארּוִעים  ּבָ ֲאִני מֹוִפיַע  ִנים  ׁשָ ר ֲחֻתּנֹות ַמְצִליַח.  ַזּמַ ַוֲאִני  א  ְרּדָ ּבַ ּדֹורֹון  ִלי  קֹוְרִאים 
ה... ְסּגָ י ַלּפִ ְעּתִ ִהּגַ ר לֹוַמר ׁשֶ ֶסף זֹוֵרם, ַוֲאִני ְמֻפְרָסם ְמאֹוד. ֶאְפׁשָ ׁש. ַהּכֶ ּיֵ ׁשֶ

ָעַבר  ה  ַהּזֶ רֹון  ָ ּשׁ ַהּכִ יָרה.  ִ ַהּשׁ רֹון  ׁשְ ּכִ ֶאת  ֶאְצִלי  ִזהּו  ה  ִחּלָ ּתְ ּבַ ָבר  ּכְ ָקָטן.  ֶיֶלד  ָהִייִתי  ׁשֶ ּכְ ִהְתִחיל  ַהּכֹל 
ֶפר  ית ַהּסֵ ַמְקֵהַלת ּבֵ ים. ּבְ ְמקֹומֹות ַרּבִ ְרֵסם ּבִ ָמם ִהְתּפַ ְיָטן ְוַגם ָאִבי. ׁשְ נּו ֵמָאב ְלֵבן. ָסִבי ָהָיה ּפַ ְחּתֵ ּפַ ִמׁשְ ּבְ
ָבה  י ַמְחׁשָ ּתִ ׁשְ ְמקֹומֹות לֹא ְראּוִים. ַאְך ֲאִני לֹא ִהְקּדַ י ְלהֹוִפיַע ּבִ י ִהְתַחְלּתִ ַדְלּתִ ּגָ ְפִקיֵדי סֹולֹו, ּוְכׁשֶ י ּתַ ְלּתִ ִקּבַ
ה. ְרסּום ּוְתִהּלָ ל ּפִ ל ֶרַגע ׁשֶ י. ְוֶנֱהֵניִתי ִמּכָ ּלִ ְצִליָחה ׁשֶ ְרֶיָרה ַהּמַ ִפּתּוַח ַהּקַ קּוַע ּבְ ַמֲעִמיָקה ְלָכל ֶזה. ָהִייִתי ׁשָ

ּנֹות  ְרָמה ִלי ְלׁשַ חּוץ ּגָ ָבה ּבַ ׁשְ ּנָ ִריָרה ׁשֶ ְמֻיָחד. ָהרּוַח ַהּקְ ְיָתה ְלַאַחר הֹוָפָעה ֻמְצַלַחת ּבִ י ַהּבַ ַלְיָלה ֶאָחד, ָחַזְרּתִ
ל  ָלל. "ֵאֵצא ְלַטּיֵ ֶדֶרְך  ּכְ ָתה ִלי ּבְ ִחּכְ פֶֹאֶרת ׁשֶ כֹוִנית ַהּמְ ֵנס ַלּמְ ְמקֹום ְלִהּכָ ֶרֶגל ּבִ י ְוָלֵצאת ִלְצעֹד ּבָ ְעּתִ ֶאת ּדַ
יִתי ַעד אֹותֹו  ְמַעט לֹא ָעׂשִ ּכִ ָבר ׁשֶ ְרחֹוב. ּדָ י ִלְצעֹד ּבָ י. "ֶאְנׁשֹם ֲאִויר ָצלּול". ִהְתַחְלּתִ חּוץ". ֶהְחַלְטּתִ ְמַעט ּבַ
ים ְסִביִבי. ָהָיה ִלי ְזַמן ַלְחׁשֹב ַעל ַעְצִמי  ִלי ָהַרַעׁש ְוָהֲאָנׁשִ ֲאִני ּבְ ַעם ִראׁשֹוָנה, ׁשֶ ְתאֹום ָהִייִתי ְלַבד. ּפַ יֹום. ּפִ

י.  ְוַעל ַחּיַ

ס  ְלַטּפֵ ר  ֶאְפׁשָ עֹוד  ְלָאן  ו"?  ַעְכׁשָ "ּוָמה  ְלַעְצִמי  י  ָאַמְרּתִ ּדֹורֹון".  ָרִציָת  ׁשֶ קֹום  ַלּמָ יַע  ְלַהּגִ ִהְצַלְחּתָ  ה,  "ִהּנֵ
ָמה  ל  ּכָ ֶזה  "ַהִאם  ְפִנים.  ִמּבִ ָחלּול  ְלֶפַתע  י  ּתִ ׁשְ ִהְרּגַ ִלְכּבֹׁש?"  רֹוֶצה  ה  ַאּתָ ׁשֶ ָאה  ַהּבָ ה  ְסּגָ ַהּפִ ַמִהי  אן?  ִמּכָ
ל ַאְכָזָבה.  י ַטַעם ָחמּוץ ׁשֶ ּתִ ׁשְ ר ְוִסּפּוק"? ְלֶפַתע ִהְרּגַ א אֹוִתי אֹׁשֶ ֱאֶמת ְמַמּלֵ ים? ַהִאם ֶזה ּבֶ ַחּיִ ה ּבַ ֶאֱעׂשֶ ׁשֶ
ִים, ָהִייִתי ָאבּוד  ּפַ ֶטת ָעַלי. ְללֹא ָקָהל ּוְמִחיאֹות ּכַ ּלֶ ּתַ י ֵריָקנּות ִמׁשְ ּתִ ׁשְ בֹוַתי. ִהְרּגַ ָלה ֶאת ַמְחׁשְ ָהרּוַח ִצּלְ
הֹוִציאּו ָלּה ֶאת  מֹו ְסִפיָנה ׁשֶ י ּכְ ּתִ ׁשְ הּוא ֶנֱעַלם, ָהִייִתי ּבֹוֵדד ְוֵריָקִני. ִהְרּגַ ָהל. ּוְכׁשֶ ּקָ לּוי ּבַ ַוֲחַסר ּתֶֹכן. ָהִייִתי ּתָ

לֹון ֵריק.  מֹו ּבָ ים ְוִהיא צֹוַנַחת ּכְ ְפָרׂשִ ָהרּוַח ֵמַהּמִ

ֱאֶמת'!!! י. ֲאִני ָצִריְך ַלְחׁשֹב ּוְלַהְחִליט 'ָמה ֲאִני רֹוֶצה ּבֶ ּנּוי! ֵהַבְנּתִ ֲאִני ֻמְכָרח ׁשִ

ם  ְמקֹומֹות ֶשלֹא ָהיּו ְראּוִים(. ַאְך ָהֵריָקנּות ְוַההֹוְללּות ׁשָ ר )ּבִ ַזּמָ ֲאִני רֹוֶצה ִלְהיֹות  י ׁשֶ ְבּתִ ו ָחׁשַ ַעד ַעְכׁשָ
ל ְמאֹוד.  י ְמֻבְלּבָ ּתִ ׁשְ י. ִהְרּגַ ן??? לֹא ָיַדְעּתִ י. ָאז ָמה ּכֵ ּלִ י ׁשֶ הּו לֹא ָהָרצֹון ָהֲאִמּתִ ּזֶ י ׁשֶ ִנְמֲאָסה ָעַלי ְוֵהַבְנּתִ

ד  ה ִמּצַ ּטָ ּמִ י ּבַ ְלּתִ ְלּגַ ָהִייִתי ָעֵיף ְמאֹוד ְלַאַחר ַההֹוָפָעה, ִהְתּגַ י. ַלְמרֹות ׁשֶ ְמּתִ ְמַעט לֹא ִנְרּדַ אֹותֹו ַלְיָלה ּכִ ּבְ
ים.  ַחּיִ ֱאֶמת ַלֲעׂשֹות ּבַ י ָמה ֲאִני רֹוֶצה ּבֶ ְלַצד ְולֹא ָיַדְעּתִ

ָרִציִתי  ַאְך  רֹון.  ָ ִכּשׁ ּבְ ָחַנן אֹוִתי ְסָתם  ּבֹוֵרא עֹוָלם לֹא  יר.  ָלׁשִ יְך  ְלַהְמׁשִ ְורֹוֶצה  יר  ָלׁשִ ֲאִני אֹוֵהב  ׁשֶ י  ָיַדְעּתִ
ּוּון.  ּנֹות ּכִ ְלׁשַ

ַהְתָחָלה  ּבַ ְצוֹות.  ְוַלּמִ ַלּתֹוָרה  י  ְוִהְתָקַרְבּתִ ים  ַלַחּיִ ָמעּות  ַמׁשְ ׂש  ְלַחּפֵ י  ִהְתַחְלּתִ ַאֵחר.  ָאָדם  י  ַקְמּתִ ּבֶֹקר  ּבַ
י עֹוד ָועֹוד ִמְצוֹות.  ת ּוְלַאט ְלַאט הֹוַסְפּתִ ּבָ מֹר ׁשַ י ִלׁשְ ִהְתַחְלּתִ

ִניִמית  ְלָוה ּפְ י ׁשַ ּתִ ׁשְ ְתאֹום ִהְרּגַ ֲעֵלי ּתֶֹכן רּוָחִני. ּפִ יִרים ּבַ ׁשִ ְפֵני ְיהּוִדים ׁשֹוְמֵרי ִמְצוֹות, ּבְ י ְלהֹוִפיַע ּבִ ִהְתַחְלּתִ
י. ּלִ י ׁשֶ עּוד ָהֲאִמּתִ ָצאִתי ֶאת ַהּיִ ּמָ י ׁשֶ ּתִ ׁשְ ִהְתרֹוֵקן ִמּתֶֹכן. ִהְרּגַ לֹון ׁשֶ ַאֲחֵרי ַההֹוָפָעה. לֹא עֹוד  ּבָ

ֱאֶמת. ַהּיֹום ֲאִני יֹוֵדַע ָמה ֲאִני רֹוֶצה ּבֶ

נספח 2: 



שיעור 1 חב"ד חכמה פותחים

אני בחברה / כוחות ויכולות

שיעור 1  כוחות ויכולות
מי אני באמת? האני הפנימי שלי 

ף ַהְפָעָלה ֱאֶמת? ּדַ ָמה ֲאִני רֹוֶצה ּבֶ

1( ִעּתֹוָנִאים ְצִעיִרים:

ִתיחֹות  ּפְ יו. ֵהָעְזרּו ּבַ ַחּיָ ָעַבר ּבְ מּורֹות ׁשֶ ּפּור, ַעל ַהּתְ ּבֹור ַהּסִ ֵאלֹות ְלדֹורֹון - ּגִ ִלְפֵניֶכם ֵרָאיֹון ְלִעּתֹון ּובֹו ׁשְ
ׁשּובֹות( ַעְצְמֶכם: )ְללֹא ַהּתְ אֹות ְוִכְתבּו ֶאת ָהֵרָאיֹון ּבְ ֵאלֹות ַהּבָ ְ ַלּשׁ

________________________________________________________ ... ֶהְחַלְטּתָ ֵאיְך 

________________________________________________________ ה....   ַאּתָ ַהִאם 

________________________________________________________  ... ּתָ ׁשְ ִהְרּגַ ָמה 

ַעְצְמֶכם: ֵאלֹות ּבְ הֹוִסיפּו ׁשְ

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

2( ָהִכינּו ֲעִטיָפה ְלִדיְסק!

ִנְקָרא  יְסק  ַהּדִ ְתׁשּוָבה.  ּבִ ָחַזר  ׁשֶ ְלַאַחר  ּדֹורֹון  הֹוִציא  ׁשֶ ְקִליטֹור  ַלּתַ ה  ֲחָדׁשָ יְסק  ּדִ ֲעִטיַפת  ִלְפֵניֶכם 
טּו ֶאת  ְ רּו ְוַקּשׁ ל ּדֹורֹון. ַאּיְ ה ׁשֶ ְרּכֹו ַהֲחָדׁשָ א ֶאת ּדַ ַבּטֵ ּתְ ְך ׁשֶ ב ֶאת ָהֲעִטיָפה ּכָ 'אֹור ָחָדׁש'. ֲעֵליֶכם ְלַעּצֵ

ים.  יו ַהֲחָדׁשִ ְתִאים ְלַחּיָ אֶֹפן ַהּמַ ָהֲעִטיָפה ּבָ

הֹוָראֹות ֲהָכָנה:

ִני - ֲאחֹוִרי( ֵ ְפֵניֶכם. )ִרּבּוַע ֶאָחד ִיְהֶיה ִקְדִמי ְוַהּשׁ ּלִ ְזרּו ֶאת ָהִרּבּוִעים ׁשֶ ּגִ

טּו  ְ רּו ְוַקּשׁ יקּו. ַאּיְ ְזרּו ְוַהְדּבִ ם. ּגִ ְלּתֶ ּבַ ּקִ ִני ׁשֶ ֵ ִריְסטֹול ַהּשׁ ּבְ ן ּבַ ֻסּמָ ן ַהּמְ ְלּבֵ יְסק ַעל ַהּמַ ם ַהּדִ ְתבּו ֶאת ׁשֵ ּכִ
ַלְסֶטִליָנה. ֲעִטיָפה ַנְצָנִצים ּוּפְ בּו ּבָ ּלְ ְרצֹוְנֶכם. ׁשַ ּכִ

נספח 3: 



שיעור 1

אני בחברה / כוחות ויכולות

 כוחות ויכולות
שיעור 2מי אני באמת? האני הפנימי שלי  חב"ד בינה מתבוננים

ל ַקְנטֹוִניְסט ִסּפּור א': ְמִסירּות ֶנֶפׁש ׁשֶ

הּוִדים:  ַהּיְ ַעל  ה  ָקׁשָ ֵזָרה  ּגְ ִנְגְזָרה  ָיִמים  ל אֹוָתם  ׁשֶ רּוְסָיה  ּבְ ֵעֶרְך.  ּבְ ָנה  ׁשָ  200 ִלְפֵני  ָקָרה  ֶזה 
ים  ַרּכִ ְיהּוִדים  ְנָעִרים  ָלַקַחת  ה  ִצּוָ רּוְסָיה  ַעל  ַלְך  ּמָ ׁשֶ ִניקֹוַלאי  אר  ַהּצָ ְנטֹוִניְסִטים.  ַהּקַ ֵזַרת  ּגְ
ֲעבּור  ֶנֱאָמִנים  ִלים  ְלַחּיָ ָהְפכּו  ּיֵ ׁשֶ ַעד  ִני,  ּדָ ַקּפְ ִחּנּוְך רּוִסי  ָלֶהם  ָלֵתת  יָתם,  ִמּבֵ ְוַלְחטֹף אֹוָתם 

מֹו.  אר ִיַמח ׁשְ ַהּצָ

ֶלת   ַהּדֶ יָתם ּוְכׁשֶ ֶלת ּבֵ ְפקּו ַעל ּדֶ ָבא ּדָ י ַהּצָ ַחת ַרְיְכַמן. ַאְנׁשֵ ּפַ י ִמׁשְ ַחּיֵ יֹוֵתר ּבְ ה ּבְ ָהָיה ֶזה יֹום ָקׁשֶ
ל  ם. לֹא ָעְזרּו  ּכָ ִוד, ְוָלְקחּו אֹותֹו ִעּמָ ָקר, ִיְצָחק-ּדָ ָנם ַהּיָ ּסֹות ֶאת ּבְ יֵדיֶהם ַהּגַ ְפסּו ּבִ ָחה, ּתָ ִנְפּתְ
ם, ְוֵהם לֹא ָיְדעּו - ַהִאם ִיְזּכּו ִלְראֹותֹו ׁשּוב  ִלים ְלֵאי-ׁשָ ָקר ֶנֱעַלם ַיַחד ִעם ַהַחּיָ ָנם ַהּיָ ִכּיֹות, ּבְ ַהּבְ

ים? ַחּיִ ּבַ

ֵדי  ּכְ ַמֲאָמץ  ל  ּכָ ָעׂשּו  ִלים  ַהַחּיָ ְיהּוִדי.  ֶיֶלד  ֲעבּור  ְמאֹוד  ים  ָקׁשִ ָהיּו  ָבא  ַהּצָ ַמֲחֵנה  ּבְ ים  ַהַחּיִ
ּלֹו  ין ׁשֶ ִפּלִ יא ֶאת ַהּתְ ִוד ִהְצִליַח ְלַהְחּבִ ְצוֹות. ַאְך ִיְצָחק-ּדָ חּו ֶאת ַהּתֹוָרה ְוַהּמִ ּכְ ָלִדים ִיׁשְ ַהּיְ ׁשֶ
ְך  ֲחֶנה. ּכָ ָרֵאל ְוחֹוֵזר ַלּמַ ַמע ִיׂשְ ֶתר, אֹוֵמר ׁשְ ּסֵ ין ּבַ ִפּלִ יַח ּתְ ּקֹות, ַמּנִ ה ּדַ ְוָכל יֹום ָהָיה ּבֹוֵרַח ְלַכּמָ

ִנים ַרּבֹות.  ָעְברּו ָעָליו ׁשָ

ין  ִפּלִ יַח ּתְ י יֹום ָהָיה ּבֹוֵרַח, ַמּנִ י הּוא ְיהּוִדי. ִמּדֵ ַכח ּכִ ִוד לֹא ׁשָ ִנים ֲאֻרּכֹות ָחְלפּו, ַאְך ִיְצָחק-ּדָ ׁשָ
ִעים, ֲעַדִין  יעֹו ְלִגיל ַאְרּבָ ַהּגִ ר. ּבְ ִוד ָהַפְך ְלָאָדם ְמֻבּגָ ִנים ְוִיְצָחק-ּדָ ָ ֶתר. ָעְברּו ַהּשׁ ּסֵ ל ּבַ ּלֵ ּוִמְתּפַ
ה ְלֶפַתע ֶאת ִיְצָחק- ּלָ ֲחֶנה, ּגִ ּמַ ד ּבַ ַפּקֵ ֹוֵטט ַהּמְ ּשׁ ׁשֶ ִמים, ּכְ יֹום ִמן ַהּיָ ָבא. ּבְ ַמֲחֵנה ַהּצָ ֵרת ּבְ ׁשֵ

ַמן  ל ַהּזְ ַאֲחֵרי ּכָ ֵכן ׁשֶ ַעס נֹוָרא "ֵאיְך ִיּתָ ד ֶהָהמּום ּכָ ַפּקֵ ין. ַהּמְ ְתִפּלִ ר ּבִ הּוא ְמֻעּטָ ׁשֶ ִוד עֹוֵמד ּכְ ּדָ
כֹוַח ֶאת  ד ְוָחַטף ּבְ ַפּקֵ ׁש ֵאָליו ַהּמְ דֹול  ִנּגַ ַכֲעסֹו ַהּגָ הּוא ְיהּוִדי??? ּבְ ַכח ׁשֶ ה הּוא ֲעַדִין לֹא ׁשָ ַהּזֶ

ּנּו. ל רֹאׁש ִמּמֶ ין ׁשֶ ִפּלִ ַהּתְ

כֹוַח  ּלֹו, ִהְנִחיָתּה ּבְ ק, הּוא ֵהִרים ֶאת ַקת ָהרֹוֶבה ׁשֶ ּבֹור ְוָחסֹן, לֹא ִהְתַאּפֵ ָהָיה ּגִ ִוד ׁשֶ ִיְצָחק-ּדָ
ד ָנַפל ָוֵמת. ַפּקֵ ה ַהּמְ ּכָ ד. ֵמָעְצַמת ַהּמַ ַפּקֵ ַרב ַעל רֹאׁש ַהּמְ

ים. ְלַאַחר ְזַמן  ַחּיִ ַאר ּבַ ּנּו ְוִנׁשְ ל ִמּמֶ ים ִנּצַ י ִנּסִ ּסֵ ּנִ הּו, ַאְך ּבְ ל עֶֹנׁש נֹוָרא ַעל ַמֲעׂשֵ ִוד ִקּבֵ ִיְצָחק-ּדָ
ְיָתה! ַמן ָלׁשּוב ַהּבַ יַע ַהּזְ ֲחֶנה. סֹוף סֹוף, ִהּגִ ְחֵרר ֵמַהּמַ ּתַ ָקָצר הּוא ִהׁשְ

ְקָדנּות  ׁשַ ּבְ ּתֹוָרה  ִלְלמֹד  ֵמָחָדׁש  ִהְתִחיל  הּוא  ְיהּוִדי.  ֶנֶסת  ּכְ ית  ּבֵ ׂש  ְלַחּפֵ ָהַלְך  ִוד  ִיְצָחק-ּדָ
ן - הּוא  ָרה ְונֹוַלד לֹו ּבֵ ׁשֵ ה ּכְ ן ִעם ְיהּוִדּיָ ֲחֶנה. הּוא ִהְתַחּתֵ ּמַ ִהְפִסיד ּבַ ל ָמה ׁשֶ ִלים ֶאת ּכָ ּוְלַהׁשְ

ִלי ּכֵֹהן.  י ַנְפּתָ ֻפְרָסם, ַרּבִ ֶהָחִסיד ַהּמְ

נספח 2: 
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ְבָתה ָ ּשׁ ֶלק ׁשֶ ֲחַנת ַהּדֶ ִסּפּור ב': ּתַ

ָמּה.  ַלח,  ֲעָרד ׁשְ מּוָכה ְלַים ַהּמֶ ְדרֹום ָהָאֶרץ, ַהּסְ ִעיר ּבִ ֶלק ּבְ ֲחַנת ּדֶ ים ג' ָהָיה ְמַנֵהל ּתַ ַחּיִ

ם  ְוֻכּלָ ָיָקר,  ֶלק הּוא מּוָצר  ַהּדֶ ׁשֶ יָון  ּכֵ ְרָנָסה טֹוָבה ְמאֹוד,  ּפַ ֶלק זֹו  ּדֶ ֲחַנת  ּתַ יֹוֵדַע,  ֵאינֹו  ׁשֶ ְלִמי 
ֶלק  ֲחַנת ַהּדֶ ּתַ דֹולֹות.  ּגְ ׁש ָלֶהם ְמכֹונֹות  ּיֵ ׁשֶ ּוַבֲעֵלי ִמְפָעִלים  ִאּיֹות,  ְזקּוִקים לֹו: ְמכֹוִנּיֹות, ַמּשָׂ
י- ִ ּשׁ ׁשִ בּוַע - ּבְ ָ סֹוף ַהּשׁ ְמֻיָחד ּבְ ִעיָלה ְוֵהִניָבה ְרָוִחים טֹוִבים. ּבִ ִעיר ֲעָרד ָהְיָתה ּפְ ים ּבָ ל ַחּיִ ׁשֶ

ֶרְך - ֶאְצלֹו.  ּדֶ ַלח ּוְמַתְדְלקֹות ּבַ ִאּיֹות ְלַים ַהּמֶ ת, ָהיּו יֹוְרדֹות ַמּשָׂ ּבָ ׁשַ

דֹול ְלִהְתָקֵרב ְלתֹוָרה  נֹו ַהּגָ יו. יֹום ֶאָחד ֵהֵחל ּבְ ַנַחת ֶאת ַחּיָ ַמר ּתֹוָרה ּוִמְצוֹות ְוַחי ּבְ ים לֹא ׁשָ ַחּיִ
ָרָכה  ּבְ ׁש  ּוִבּקֵ י  ָלַרּבִ ב  ִמְכּתָ ַתב  ּכָ קָֹרב  ַהּמְ ן  ַהּבֵ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ָקָרה  ּפּור  ַהּסִ י.  ָלַרּבִ ּוִבְמֻיָחד  ּוִמְצוֹות 
ִזְכרֹונֹו- ְסֶקר  ִליּפְ ָהַרב  ָהִעיר,  ַרב  ל  ׁשֶ ְלֵביתֹו  י  ִ ּשׁ ׁשִ יֹום  ּבְ יָעה  ִהּגִ ׁשּוָבה  ַהּתְ ם.  ְמֻסּיָ א  נֹוׂשֵ ּבְ

ת".  ּבָ ׁשַ ֲחָנה ּבְ ל ַהּכֹוֵתב: "ִלְסּגֹר ֶאת ַהּתַ ים, ָאִביו ׁשֶ ַתב הֹוָרָאה ְלַחּיִ י ּכָ ִלְבָרָכה. ָהַרּבִ

ָהָיה ְיהּוִדי ִעם ֵלב ַחם,  ים, ׁשֶ ׁשּוָבה. ַחּיִ ים ְוִלְמסֹר לֹו ֶאת ַהּתְ ְסֶקר ִמֵהר ְלַצְלֵצל ְלַחּיִ ָהַרב ִליּפְ
י.  ִדְבֵרי ָהַרּבִ ָבִרים ְוֶהְחִליט ַלֲעׂשֹות ּכְ ל ֶאת ַהּדְ ַמר ּתֹוָרה ּוִמְצוֹות( ִקּבֵ פַֹעל לֹא ׁשָ ּבְ )ַלְמרֹות ׁשֶ

ֲחָנה", ִהְבִטיַח.  ָאה ֲאִני ֶאְסּגֹר ֶאת ַהּתַ ת ַהּבָ ּבָ ַ "ִמּשׁ

ּקֹות  ּדַ ר  ִמְסּפַ ָעְברּו  לֹא  ָבִרים.  ַהּדְ ֶאת  ּוָמַסר  י  ָהַרּבִ ל  ׁשֶ ירּות  ְזּכִ ַלּמַ ִצְלֵצל  ְסֶקר  ִליּפְ ָהַרב 
ֶאת  ִלְסּגֹר  ָצִריְך  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ָבר  ּכְ ָאה?  ַהּבָ ת  ּבָ ַ ִמּשׁ "ַמּדּוַע  ַההֹוָרָאה:  יָעה  ַמּגִ י  ָהַרּבִ ירּות  ְזּכִ ּוִמּמַ

ֲחָנה!"  ַהּתַ

ָהַרב  ַאְך  ה,  ַקּלָ ָעה  ׁשָ תֹוְך  ּבְ ֵנס  ְלִהּכָ ָעְמָדה  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ְמֻאֶחֶרת.  ָצֳהַרִים  ַעת  ׁשְ ּבִ ָבר  ּכְ ָהָיה  ֶזה 
ְסּגֹר ֶאת  ת ּתִ ּבָ ַ ָבר ַהּשׁ ּכְ י רֹוֶצה ׁשֶ י: "ָהַרּבִ ְבֵרי ָהַרּבִ ים, ִלְמסֹר לֹו ֶאת ּדִ ְסֶקר ִמֵהר ׁשּוב ְלַחּיִ ִליּפְ

ֲחָנה".  ַהּתַ

י ָאַמר, ֲאִני  ט. "טֹוב, ִאם ָהַרּבִ קֹול, ִמְתַלּבֵ ים ּבְ ה", ִהְרֵהר ַחּיִ ת ֲאִני ַמְרִויַח ֲהִכי ַהְרּבֵ ּבָ ׁשַ "ֲאָבל ּבְ
ה.  ים ְוָעׂשָ ת" ָאַמר ַחּיִ ּבָ ַ ָבר ַהּשׁ ֲחָנה ּכְ ים. ֲאִני סֹוֵגר ֶאת ַהּתַ ַמְסּכִ

ַאְך  ָיְרדּו,  ָאְמָנם  דֹוִלים  ַהּגְ ָהְרָוִחים  ת.  ּבָ ׁשַ י  ִמּדֵ ְסגּוָרה  ָהְיָתה  ים  ַחּיִ ל  ׁשֶ ֶלק  ַהּדֶ ֲחַנת  ּתַ ֵמָאז 
מֹר ּתֹוָרה ּוִמְצוֹות, ְוָהַפְך ְלָאָדם  יו. הּוא ֵהֵחל ַאט ַאט ִלׁשְ ָכל ַמֲעׂשָ ְלָוה ּוְבָרָכה ּבְ ים ָזָכה ְלׁשַ ַחּיִ

ַמֲאִמין. 

ם ַהּיֹום. ׁשּוט. ּגַ ל ְיהּוִדי ּפָ ְמִסירּות ֶנֶפׁש ׁשֶ
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2
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ָעָבר ְוהֶֹוה:

ל ֶאת ֶהָעָבר  ֵני ְצָבִעים. ֶצַבע ֶאָחד ְיַסּמֵ ֲחרּו ׁשְ ּבַ
ִני ֶאת ָיֵמינּו - ֶאת ַההֶֹוה.  ְוֶצַבע ׁשֵ

ֶלָעָבר  ְתִאיָמה  ּמַ ׁשֶ ּפּור  ַהּסִ ּכֹוֶתֶרת  ֶאת  ִצְבעּו 
ְתִאיָמה  ּמַ ׁשֶ ּפּור  ַהּסִ ּכֹוֶתֶרת  ְוֶאת  ֶאָחד,  ֶצַבע  ּבְ

ִני.  ֶצַבע ׁשֵ ַלהֶֹוה, ּבְ

ה( ַעל ּפֶ יֵניֶכם: )ּבְ ּדּונּו ּבֵ

ּפּוִרים?  ָכל ֶאָחד ֵמַהּסִ ּפּור ּבְ ּבֹור ַהּסִ ִמיהּו ּגִ

ִסּפּור א'? ּבֹור ּבְ ל ַהּגִ ָמה ָהְיָתה ְמִסירּות ַנְפׁשֹו ׁשֶ

ִסּפּור ב'?  ּבֹור ּבְ ל ַהּגִ ָמה ָהְיָתה ְמִסירּות ַנְפׁשֹו ׁשֶ

ָאה: יָמה ַהּבָ ׂשִ ַע ֶאת ַהּמְ ל זּוג ְיַבּצֵ ֵני זּוגֹות. ּכָ קּו ִלׁשְ ִהְתַחּלְ

ּבֹוִרים:  ם ֲאַנְחנּו ּגִ ּגַ

ַעל  לּו  ּתְ ּפּוִרים:  ַהּסִ ֵמַאַחד  ּבֹור  ַלּגִ ֵעת  ּכָ ַיֲהפְֹך  ם  ִמּכֶ ֶאָחד  ל  ּכָ
ִגים.  ם ְמַיּצְ ַאּתֶ ּבֹור ׁשֶ ל ַהּגִ ם ׁשֶ ֵ ג ּובֹו ַהּשׁ אְרֶכם ּתָ ַצּוָ

ר  ְיַסּפֵ ּבֹור  ּגִ ל  ּכָ ּפּור.  ּסִ ּבַ ָרה  ּקָ ׁשֶ ָמה  ַעל  יֵניֶכם  ּבֵ ְלׂשֹוֵחַח  ֲעֵליֶכם 
ַאל ֶאת ֲחֵברֹו ֵאיְך ָהָיה ֶאְצלֹו.  ה ְוִיׁשְ ָעׂשָ ְלֵרֵעהּו ַעל ָמה ׁשֶ

ֵאיְך   ? ּתָ ׁשְ ִהְרּגַ ָמה  ה?  ָקׁשֶ ְלָך  ָהָיה  ַהִאם  ה?  ַאּתָ ִמי  ְלֻדְגָמא: 
ֶכם... ּלָ ֶ ֵאלֹות ִמּשׁ ? ֵמֵאיפֹה ָמָצאָת ֶאת ַהּכֹוַח? הֹוִסיפּו ׁשְ ְרּתָ ּבַ ִהְתּגַ
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שיעור 2מי אני באמת? האני הפנימי שלי  חב"ד בינה מתבוננים

נספח 5: 

שלהבות

ִּגְזרּו ֶאת ַהַּׁשְלֶהֶבת ֶׁשִּלְפֵניֶכם.
ִצְבעּו אֹוָתּה ְּבִצְבֵעי ָצהֹב - ָּכתֹם 

)ִצְבֵעי ֵאׁש(. 
ַהְדִּביקּו אֹוָתּה ַעל ַמֵּקל ַאְרִטיק 



שיעור 1

אני בחברה / כוחות ויכולות

 כוחות ויכולות
שיעור 2מי אני באמת? האני הפנימי שלי  חב"ד בינה מתבוננים

מקרים קצרים )למשחק השלהבת(

1( ראיתי בחנות סוכריה ורציתי לקנותה. כשהתקרבתי, ראיתי שההכשר שלה אינו מה שאנו נוהגים 
לאכול אצלנו בבית. הסוכריה ממש קרצה לי. היא היתה עטופה בנייר מבריק ורדרד ועליו ציור 
חמוד של תותים. דמיינתי לרגע את טעמה המתוק בפי. אך משהו לא נתן לי לקנות אותה. 'זה לא 

כשר, זה לא בשבילי', לחש לי הקול הפנימי. ויתרתי עליה וקניתי משהו אחר. 

2( שיחקתי בחצר עם חברים. כשלפתע התגלגל הכדור לכביש. "זהירות", צעקתי לשמוליק חברי. 
"אל תרוץ לכביש, זה מסוכן!" שמוליק הסתובב רגע אחורה, להקשיב לי. ובינתיים המכונית עברה 

בשלום. כך הצלתי אותו מפגיעת מכונית. 

3( במבחן בחשבון הייתי לחוץ מאוד. מזווית עיני ראיתי שיוסי עונה בזריזות על כל השאלות. כל כך 
רציתי הפעם להצליח. התחשק לי להציץ קצת במבחן שלו ולקבל עזרה. ברגע האחרון הצלחתי 

שלא להסתכל. החלטתי לעשות הכל בעצמי. יהיה מה שיהיה!

וביקשה ממני להשגיח  לנוח  הרע. בצהריים אמא הלכה  עין  בלי  5 אחים קטנים ממני,  לי  יש   )4
ניסיתי  משחק.  על  ביניהם  לריב  הקטנים  שני  התחילו  דקות  כמה  אחרי  קלה.  לשעה  עליהם 
לי  נמאס  איתם.  להעיר את אמא, שהיא תתמודד  היה קשה! החלטתי  זה  אך  ביניהם,  להפריד 
להפריד ביניהם! כמה שהם מעצבנים! לפתע נזכרתי כמה אמא עייפה. החלטתי להתאמץ עוד 

קצת ולנסות להשתלט עליהם בעצמי. 

דודי חיים. התחלנו לשחק,  בן  בן בדיוק בגילי!  יש להם  5( בסוכות באו לבקרנו הדודים מחיפה. 
אבל חיים רצה לעצמו את כל הדברים השווים: את המכונית החדשה שקיבלתי פרס בהצטיינות 
מהתלמוד תורה, ואת החלקים הכי שווים בפליימוביל שלי. החלטתי לשחק במשחקים אחרים 

וזהו! שישחק בעצמו עם מה שהוא רוצה! 

6( הלכתי עם אמי לחנות הבגדים לקנות שמלה חדשה. בדרך שמעתי שאמא משוחחת בטלפון עם 
אבא ומספרת לו שאין לה כסף לקנות לעצמה נעליים חדשות, והישנות שלה כבר  מתפוררות. 
"אמא, נראה לי שאני אוותר על השמלה. יש לי מספיק בארון. תקני לך משהו," ביקשתי. אמא 
לא רצתה כמובן, "אני אסתדר עם מה שיש לי. את צריכה בגד חדש לחג!" אך אני לא ויתרתי. 

"החלטתי שאני לא רוצה אמא. וזה סופי. בבקשה תקני את". 

7( "לשבת יבואו אלינו כמה אורחות מהסמינר ותצטרכי לפנות את  חדרך בשבילן", אמרה לי אמא 
ביום חמישי. האמת שאני בדרך כלל אוהבת אורחים. אך לפנות את חדרי לשבת שלמה, זה קשה 
וכל פעם צריכה לדפוק כאשר אני זקוקה למשהו מהחדר שלי.  וגם מעצבן. אני עוברת לסלון 

בקיצור 'ממש גלות קטנה'. 
לבסוף הסכמתי. איזו ברירה יש לי כבר???  

נספח 6: 



שיעור 1

הפרט בחברה / כוחות ויכולות

 כוחות ויכולות
שיעור 3מי את? הכרות עם הנשמה   חב"ד – דעתחב"ד בינה מתבוננים

חב"ד בינה מתבונניםמתחברים ומיישמים

סיפורה של אתי

י רֹוָצה? ָמה ֶאּתִ
ָנה? ָמה ׁשֹוֶנה יֹום  ָ ְוָקא ַהּשׁ ה ּדַ ֲאלּו – ָלּמָ ׁשְ ּפּור. ּתִ ה ְליֹום ּכִ ה ב' ְוִהיא ְמאֹוד ְמַחּכָ ִכּתָ י לֹוֶמֶדת ּבְ ָנה ֶאּתִ ָ ַהּשׁ
ה ׁשֹוֶנה ְמאֹוד!  ּזֶ יר ָלֶכם ׁשֶ ְסּבִ י ּתַ ן חֹוָבה? ֶאּתִ ל ּגַ ּפּור ׁשֶ ה א'? אֹו ִמּיֹום ּכִ ּתָ ל ּכִ ּפּור ׁשֶ ה ִמּיֹום ּכִ ּפּור ַהּזֶ ּכִ
ָנה  א ָקְנָתה ָלּה ַמּתָ ן, ְוַסְבּתָ ָבר יֹוַדַעת ְמֻצּיָ ו ִהיא ּכְ ָעַבר ִהיא עֹוד לֹא ָיְדָעה ִלְקרֹא, ְוַעְכׁשָ ּפּור ׁשֶ י יֹום ּכִ ּכִ
ַמע  ה: ֶאת ׁשְ ִפּלָ ּתְ קֹומֹות ַהֲחׁשּוִבים ּבַ קֹות ֶאת ַהּמְ ַמְדּבֵ ָנה ּבְ ּה. ְוַהּמֹוָרה ִסּמְ ּלָ י ַרק ׁשֶ ְמֻיֶחֶדת: ַמֲחזֹור ֲאִמּתִ
ּפּור,  סֹוף יֹום ּכִ אֹוְמִרים ּבְ ת ְנִעיָלה ׁשֶ ִפּלַ ְיָלה ְוֶאת ּתְ ּלַ אֹוְמִרים ּבַ ל ִנְדֵרי ׁשֶ נּו, ֶאת ּכָ ָרֵאל ְוֶאת ָאִבינּו ַמְלּכֵ ִיׂשְ

ה. ּתָ ּכִ ְמדּו ּבַ ּלָ ה ּתֶֹקף" ׁשֶ ת  "ּוְנַתּנֶ ִפּלַ ַוֲאִפּלּו ֶאת ּתְ

ְקָרא  ּתִ ְולֹא  ֵחק  ׂשַ ּתְ לֹא  ַהּיֹום,  ל  ּכָ ל  ּלֵ ְתּפַ ּתִ ִהיא  ַהּיֹום.  ל  ּכָ ֶנֶסת  ַהּכְ ֵבית  ּבְ ִלְהיֹות  ֶנת  ּוֶ ִמְתּכַ י  ֶאּתִ ָנה  ָ ַהּשׁ
ים טֹוִבים  ל ַחּיִ ֵסֶפר ׁשֶ ָחה ּבְ ּפָ ׁשְ ל ַהּמִ ה' ִיְכּתֹב אֹוָתּה ְוֶאת ּכָ ּה – ַעד ׁשֶ ּלָ ֲחזֹור ׁשֶ ל ֵמַהּמַ ּלֵ ְתּפַ ִסּפּוִרים – ַרק ּתִ

ים לֹו. ם ְמַחּכִ ּלָ ּכֻ יַח ׁשֶ ׁשִ ָבר ַהּמָ יַע ּכְ ּה, ַיּגִ ּלָ ה ׁשֶ ִפּלָ ְזכּות ַהּתְ ְוַגם ַיְחּתֹם. ְואּוַלי, ֲאִפּלּו, ּבִ

קֹום.  ֶנֶסת ְולֹא ָקָמה ֵמַהּמָ ינֹוק ְלֵבית ַהּכְ יְמֶקה ְוָדִויִדי ְויֹוִסי ַהּתִ א ְוַחּיִ י ִעם ִאּמָ ֱאֶמת ָהְלָכה ֶאּתִ ְיָלה ּבֶ ּלַ ּבַ
י  ִלים ּכִ ּלְ ַעם ֵאיפֹה ִמְתּפַ ל ּפַ הֶל'ה ֶהְרֲאָתה ָלּה ּכָ ל ַחּנָ א ׁשֶ ן. ַסְבּתָ ה ִעם ַהַחּזָ ִפּלָ ל ַהּתְ ָלה ֶאת ּכָ ּלְ ִהיא ִהְתּפַ

ַמן. ל ַהּזְ ָכה ּכָ ִויִדי ּבָ י ּדָ ָעִמים ֶלָחֵצר ּכִ א ָהְיָתה ְצִריָכה ָלֵצאת ָמֵלא ּפְ ִאּמָ

א ָאְמָרה  י ִאּמָ ּתֹות ּכִ ִלי ֶלֱאכֹל ּוְבִלי ִלׁשְ ּה ְוָהְלָכה ִליׁשֹן ּבְ ּלָ ֲחזֹור ׁשֶ ַמע ֵמַהּמַ ְיָלה ִהיא ָאְמָרה ְקִריַאת ׁשְ ּלַ ּבַ
ה  ׁשָ י ְוִצ'יק ָצ'ק ָנְטָלה ָיַדִים ִהְתַלּבְ ּבֶֹקר ִהְתעֹוְרָרה ֶאּתִ ְכָלל! ּבַ ה ּבִ צּום. ֶזה לֹא ָהָיה ָקׁשֶ ַעד ַהּבֶֹקר ִהיא ּתָ ׁשֶ
ָיְצָאה ֵמֲחַדר  א  ֶלת. ִאּמָ ּוָפְתָחה ֶאת ַהּדֶ ּה  ּלָ ׁשֶ ֲחזֹור  ְך ָלְקָחה ֶאת ַהּמַ ּכָ ה. ַאַחר  ָבה ֶלֱאכֹל ֲארּוָחה ַקּלָ ְוָיׁשְ
ָנה  ָ ַהּשׁ י ׁשֶ ִחּיּוְך קֹוֵרן,  "ֶהְחַלְטּתִ י ּבְ ֶנֶסת" ָעְנָתה ֶאּתִ י?" "ְלֵבית ַהּכְ ֲאָלה: "ְלָאן ַאּתְ הֹוֶלֶכת, ֶאּתִ ָלִדים ְוׁשָ ַהּיְ
ה  ְקַטּנָ ה  ַיְלּדָ ְולֹא  דֹוָלה,  ּגְ ה  ַיְלּדָ ָבר  ּכְ ֲאִני  ֶהָחָדׁש!  ֲחזֹור  ֵמַהּמַ ֶנֶסת  ַהּכְ ֵבית  ּבְ ִפּלֹות  ַהּתְ ל  ּכָ ֶאת  ל  ּלֵ ֶאְתּפַ

ָחֵצר!" ֶחֶקת ִעם ֲחֵברֹות ּבֶ ׂשַ ּמְ ׁשֶ

י  ְיָלה, לֹא ָעַצְמּתִ ל ַהּלַ ָכה ּכָ ִים ְוהּוא ּבָ ּנַ ִ ֲאבּו ַהּשׁ ינֹוק ּכָ ְכָלל. "ְליֹוִסי ַהּתִ ֵמָחה ּבִ א לֹא ָהְיָתה ִנְרֵאית ׂשְ ִאּמָ
יְמֶקה ְוָדִויִדי, אּוַלי  מֹר ַעל ַחּיִ ֲאִרי ִלׁשְ ָ ּשׁ ם סֹוף סֹוף ְוַגם ֲאִני הֹוֶלֶכת ָלנּוַח ְקָצת. ַאּתְ ּתִ ו הּוא ִנְרּדַ ַעִין, ַעְכׁשָ

ִני ָלֶהם ַקְיָטָנה?" ַאְרּגְ ּתְ

ֵבית  ּבְ ִפּלֹות  ַהּתְ ל  ּכָ ל ֶאת  ּלֵ ְלִהְתּפַ י  ֶהְחַלְטּתִ ָהַעִין. "ֲאָבל  ְקֵצה  ּבִ ִנְצְנָצה  ְוִדְמָעה  ֵתף ַאַחת  ּכָ ָכה  ָמׁשְ י  ֶאּתִ
י". ּלִ ם ֶאת ַהַהְחָלָטה ׁשֶ ֶנֶסת ַוֲאִני רֹוָצה ְלַקּיֵ ַהּכְ

ֶלת ֲחַדר  ּדֶ ָבר ְלַיד  ּכְ ָעְמָדה  ׁשֶ ּכְ ים".  ַטּנִ ַהּקְ מֹר ַעל  ָצִריְך ִלׁשְ ו  א, "ַעְכׁשָ ֳהַרִים", ָעְנָתה ִאּמָ ַהּצָ "אּוַלי ַאֲחֵרי 
ׁש ָחׁשּוב", ְוִנְכְנָסה ַלֶחֶדר. הּו ַמּמָ ֶ ִעיִרי אֹוִתי ַרק ִאם ֵיׁש ַמּשׁ ָנה הֹוִסיָפה: "ּתָ ֵ ַהּשׁ

ְלָחן ּוִפְתאֹום  ֻ ֲחזֹור ֶהָחָדׁש ַעל ַהּשׁ ַצַער ֶאת ַהּמַ יָחה ּבְ ֶלת. ִהיא ִהּנִ ְיָתה ְוָסְגָרה ְלַאט ֶאת ַהּדֶ י ִנְכְנָסה ַהּבַ ֶאּתִ
ה  ְך ַהְרּבֵ ל ּכָ ם ִהיא ָרְצָתה ּכָ בֹוָרה ֵלָאה. ּגַ ִנית ּדְ ּפּור ַעל ָהַרּבָ ַדְלָיה. ַהּסִ צֹום ּגְ ה ּבְ ּתָ ּכִ ְמדּו ּבַ ּלָ ּפּור ׁשֶ ּסִ ָרה ּבַ ִנְזּכְ

ִריְך. ּצָ ים – ֲאָבל ִהיא ָיְדָעה ָמה ֲהִכי ָחׁשּוב – ַלֲעׂשֹות ָמה ׁשֶ ָבִרים ֲחׁשּוִבים ּוְקדֹוׁשִ ּדְ

ל  ָרה ַעל ּכָ ִביל ֶזה ִהיא ִוּתְ יל ֶאת ּתֹוַרת ַהֲחִסידּות ּוִבׁשְ ִביל ְלַהּצִ ׁשְ ֶפׁש ּבִ ִריְך ִלְמסֹר ֶאת ַהּנֶ ּצָ ִהיא ָיְדָעה ׁשֶ
טּוָחה" ָאְמָרה  ִריְך. "ַוֲאִני ּבְ ּצָ ָתה ָמה ׁשֶ ָרה, ְוָעׂשְ ּה ִהיא ִוּתְ ּלָ ים ׁשֶ ּה, ַוֲאִפּלּו ַעל ַהַחּיִ ּלָ ים ׁשֶ דֹוׁשִ ָהְרצֹונֹות ַהּקְ
ָכה,  נּות". ְוָאז ִהיא ִהְסּתֹוְבָבה ֶאל ַאֶחיָה ְוִחּיְ ִמְסּכֵ ְמָחה ְולֹא ּבְ ׂשִ ָתה זֹאת ּבְ ִהיא ָעׂשְ קֹול "ׁשֶ י ּבְ ְלַעְצָמּה ֶאּתִ

א?" מֹו ַאּבָ ֲחזֹוִרים ּכְ נּו ֵמַהּמַ ּלָ ל ּכֻ ּלֵ ֶנֶסת ְוִנְתּפַ ית ּכְ לֹון ּבֵ ּסָ ה ּפֹה ּבַ ֲעׂשֶ ּנַ ם רֹוִצים ׁשֶ "אּוַלי ַאּתֶ

נספח 1: 



שיעור 1

הפרט בחברה / כוחות ויכולות

 כוחות ויכולות
שיעור 3מי את? הכרות עם הנשמה   חב"ד – דעתחב"ד בינה מתבוננים

חב"ד בינה מתבונניםמתחברים ומיישמים

סיפור מסירות הנפש של הרבנית

היה זה בסוף שנת תקנ"ב. לקראת סוף חודש אלול קרא אדמו"ר הזקן לבתו הרבנית דבורה לאה לחדרו. 
מיד בכניסתה לחדר הרבי, הבחינה מרת דבורה לאה ברצינות הרבה הנסוכה על פניו. היא חשה שדבר 

מה נורא עומד להגלות בפניה.

הרבי דיבר על חסידות חב"ד שהקים. "בשמים התעורר קטרוג חזק על תורת החסידות. בתחילה היה 
הקטרוג רק על החסידות אבל עכשיו הוא עבר אלי". הרבנית דבורה לאה נחרדה לשמע דבריו והרבי 
המשיך: "אמנם יכול אני להשפיע כוחות וברכות לחסידים גם מגן עדן, אבל הקב"ה רוצה שיחיו בגוף 

גשמי".

ותנהיג את החסידים שנים רבות  ה' עוד תחיה  "על תדבר ככה", נסתה הרבנית דבורה לאה, "בעזרת 
מתוך בריאות ושמחה". אבל הרבי המשיך: תורת החסידות היא כמו אילן. אם רוצים שהאילן ששתלו 
יגדל ויצמיח פרות טובים מידי שנה בשנה למשך שנים רבות – יש לטפל בו במסירות במשך שלושים 
שנה. הבעל שם טוב נטע את אילן החסידות, והרב המגיד המשיך בגידולו, ואם אני לא אמשיך ואטפל 

בו, מה יהיה עליו?

הרבנית דבורה לאה נסתה שוב לעודד את אביה אבל היא ראתה והבינה שהוא רואה ויודע דברים שהיא 
אינה יודעת.

יומיים שלמים היא התבודדה ובסופם הגיעה למסקנה הקשה. היא לא מגלה את החלטתה לאיש. בערב 
ראש השנה נהיה בנה הקטן בן שלוש והיא הכניסה אותו אל אביה הקדוש כדי שיגזור את שערות ראשו 
ויניח לו פאות. בצהרים היא נכנסה לבית הכנסת, פסעה לארון הקודש, הסיטה את הפרוכת ופתחה את 
הארון. מול ספרי התורה היא פרצה בבכי ואמרה: אני, דבורה לאה בת שטערנא, מקבלת עלי בדעה 
צלולה, בשבועה חמורה, להיות כפרת אבי מורי, רבי שניאור זלמן בן רבקה ולהחליפו. ואם צריך הוא 

למות, אמות אני במקומו".

באותם ימים אספה הרבנית שלושה מגדולי חסידי אביה והשביעה אותם שלא לגלות דבר ממה שהיא 
והקדימה  ונשבעו. אז פתחה הרבנית  עומדת לומר להם. אחרי התלבטות הסכימו החסידים לדבריה 
שכל חסיד של אדמו"ר הזקן מוכרח למסור את הנפש כדי להציל את תורת החסידות. היא פרצה בבכי.

החסידים נבהלו מאד ואמרו מיד שהם מוכנים לעשות כל מה שיבקשו מהם למען הרבי. או אז אמרה 
להם הרבנית כי היא החליטה לתת את חייה תמורת חיי אביה והיא מבקשת מהם שהם, כבית דין, יפסקו 
שכך יהיה. החסידים נחרדו. אמנם הם רצו להציל את הרבי, אבל לפסוק שהרבנית תמות חס ושלום? 
הרבנית חכתה מעט וכשראתה שהם שותקים אמרה: "שתיקה כהודאה" והלכה. )הכוונה, שאם משהו 

שותק ולא מתנגד למה שאומרים, הוא מסכים עם מה שאמרו.(

ממהרת  והרבנית  "לשנה..."  בתו  את  לברך  בקש  הוא  הכנסת,  מבית  הרבי  כשחזר  השנה  ראש  בליל 
להפסיקו ואומרת "לשנה טובה תכתב ותחתם". היא לא רצתה שאביה יברך אותה, הרי הוא צדיק וברכת 

צדיק מתקיימת והיא כבר החליטה למסור את חייה למענו.

ביום השני של ראש השנה חלתה הרבנית דבורה לאה וכל הרופאים שהוזעקו אל מיטתה לא ידעו איך 
לעזור לה, רק שלושת החסידים הגדולים הבינו מה קרה, והם הרי הושבעו שלא יגלו. וגם אם יגלו, מה 

הם יכולים לעזור? בשמים כנראה קבלו את החלטתה...

בצום גדליה נפטרה הרבנית דבורה לאה. בקשתה היחידה הייתה שאביה הצדיק יגדל את בנה היתום 
הקטן.

נספח 3: 



שיעור 4

אני בחברה / כוחות ויכולות

 חב"ד – דעת
מתחברים ומיישמים

 כוחות ויכולות
מי את? הכרות עם הנשמה 

נספח 1: 

1. מאד רציתי לקנות לי סוכריה ובכל זאת נתתי את 
המטבע לעני.

2. שמרתי על אחותי בגינה ולכן לא שיחקתי עם כל 
החברות בתופסת.

3. בסוף ההפסקה נכנסתי לכיתה אף על פי שרציתי 
להמשיך לשחק.

4. הקשבתי למורה החדשה גם כשכל הבנות פטפטו.

5. אמרתי את האמת - שלא אמרתי קריאת שמע, 
והפסדתי במבצע של המורה.

6. הכנתי שיעורי בית לפני שהלכתי לחברות.

7. שמרתי על התאומים של דודה שלי במקום ללכת 
לבית הכנסת.

8. אמרתי לסבתא שאני מאד שמחה במתנה אפילו שיש 
לי כבר שלוש כאלה.

9. ויתרתי לחני להיות החזנית בתפילה.

10. נתתי את המקום שלי באוטובוס לזקן למרות שמאד 
רציתי לשבת.



שיעור 4

אני בחברה / כוחות ויכולות

 חב"ד – דעת
מתחברים ומיישמים

 כוחות ויכולות
מי את? הכרות עם הנשמה 

נספח 2: 

ָחה: ּפָ ׁשְ ּמִ ּבַ
ם ֲאִני רֹוָצה  תֹוֶפֶסת. ּגַ ֲחקֹות ּבְ ל ַהֲחֵברֹות ְמׂשַ ּכָ

י  ָאה ִאּתִ ה ּבָ ַטּנָ ן, ֲאָבל רּוִתי ֲאחֹוִתי ַהּקְ ֵחק ִאּתָ ְלׂשַ
ְדֵנָדה. ֲאִני  ּנַ ֲאַנְדֵנד אֹוָתּה ּבַ ה ְוִהיא רֹוָצה ׁשֶ ּנָ ַלּגִ
ֵחק ִעם  ֵחק ִעם ַהֲחֵברֹות, ּוְצִריָכה ְלׂשַ רֹוָצה ְלׂשַ

ה?  ֲאחֹוִתי. ָמה ֶאֱעׂשֶ



שיעור 4

אני בחברה / כוחות ויכולות

 חב"ד – דעת
מתחברים ומיישמים

 כוחות ויכולות
מי את? הכרות עם הנשמה 

ה: ּתָ ּכִ ּבַ
ַנֶהֶלת. ִהיא  ר ִעם ַהּמְ ַהּמֹוָרה ָהְיָתה ְצִריָכה ְלַדּבֵ

חֹוֶבֶרת, ַלֲעׂשֹות ֶאת  ִאיָרה ָלנּו ֲעבֹוָדה ּבַ ִהׁשְ
ים  י ֵיׁש ְצָבִעים ֲחָדׁשִ ּלִ יק ׁשֶ ּתִ ַעּמּוִדים 10 ְו-11. ּבַ
ֶבת ְלָיִדי ֵיׁש ִצּיּור ָיֶפה. ֲאַנְחנּו רֹוצֹות  ה ַהּיֹוׁשֶ ּוְלַחּיָ
חֹוֶבֶרת. אּוַלי נֹוִציא ֶאת  ִלְצּבַֹע, ּוְצִריכֹות ַלֲעבֹד ּבַ

ע ַרק ְקָצת? ּיּור ְוִנְצּבַ ַהּצִ



שיעור 4

אני בחברה / כוחות ויכולות

 חב"ד – דעת
מתחברים ומיישמים

 כוחות ויכולות
מי את? הכרות עם הנשמה 

ה: ִהּלָ ּקְ ּבַ
ֶנֶסת.  ֵבית ַהּכְ ת ּבְ ּבָ ִסּבֹות ׁשַ ָלדֹות ָיְצאּו ִמּמְ ל ַהּיְ ּכָ

ֶרְך.  ּדֶ ט ּבַ ן ּוְלַפְטּפֵ ם ֲאִני ְוָרִציִתי ָלֶלֶכת ִאּתָ ָיָצאִתי ּגַ
ֶנֶסת ְוָאַמר: "אֹוי ַוֲאבֹוי!  ית ַהּכְ אי ִמּבֵ ּבַ ִדּיּוק ָיָצא ַהּגַ ּבְ

ְפִלים ְזרּוקֹות ַעל  ל ַהּוָ ִאירּו ֶאת ָהֲעִטיפֹות ׁשֶ ִהׁשְ
ֶנֶסת! ַיְלּדֹוֶנת, ַאּתְ  בֹוד ְלֵבית ַהּכְ ה, ֶזה לֹא ּכָ ָהִרְצּפָ
ה?  ח?". ָמה ֶאֱעׂשֶ מּוָכָנה ְלָהִרים ֶאת ָהֲעִטיפֹות ַלּפַ

ָאִרים ֶאת ָהֲעִטיפֹות אֹו ָארּוץ ַמֵהר ַאֲחֵרי ַהֲחֵברֹות? 



שיעור 4

אני בחברה / כוחות ויכולות

 חב"ד – דעת
מתחברים ומיישמים

 כוחות ויכולות
מי את? הכרות עם הנשמה 

ָחה:  ּפָ ׁשְ ּמִ ּבַ
ֶזל ָחָדׁש של 120 ֲחִתיכֹות, ְוִכְמַעט  י ּפָ ְבּתִ ִהְרּכַ

ה  ׁשָ א ּוִבּקְ ְתאֹום ָקְרָאה ִלי ִאּמָ ּפִ ׁשֶ י ֵחִצי ּכְ ְמּתִ ִסּיַ
י "עֹוד  ְמַעט ָאַמְרּתִ ֶבל. ּכִ ֵאֵרד ֶרַגע ִלְזרֹק ֶאת ַהּזֶ ׁשֶ
יב! ֲאִני רֹוָצה  יְך ְלַהְרּכִ ְך ָרִציִתי ְלַהְמׁשִ ל ּכָ ְמַעט", ּכָ

ה?  יב ּוְצִריָכה ִלְזרֹק ֶזֶבל. ָמה ֶאֱעׂשֶ ְלַהְרּכִ



שיעור 4

אני בחברה / כוחות ויכולות

 חב"ד – דעת
מתחברים ומיישמים

 כוחות ויכולות
מי את? הכרות עם הנשמה 

ה: ּתָ ּכִ ּבַ
ָחֵצר. ַרק  ֵחק ּבֶ ָלדֹות יֹוְצאֹות ְלׂשַ ל ַהּיְ ִצְלצּול. ּכָ

ף  ה ְלָהִבין ֵאיֶזה ּדַ ֶבת ּוְמַנּסָ רּוָחָמה עֹוד יֹוׁשֶ
ְך. יֹוַמִים ָהְיָתה  יק קֶֹדם ְוֵאיֶזה ַאַחר ּכָ ְלַהְדּבִ

ִלים. ַלֲעזֹר  ה ְלַהׁשְ ו ִהיא ְמַנּסָ ה ְוַעְכׁשָ ּתָ ּכִ ֲחֵסָרה ּבַ
ָלּה אֹו ָלֵצאת?



שיעור 6

אני בחברה / תיקון המידות

חב"ד בינה מעמיקים תיקון המידות
עצלות מול זריזות

   ֲחָבל!   אּוף ֶנְחָמד! 

ְוָקא ֲאִני? ה ּדַ א ִלי ָלּמָ לֹא ּבָ

ְזִריזּות!  עֹוד ְמַעט  ּבִ

יז!  דֵאיֶזה ַמְרּגִ ִהְנִני ִמּיָ

   ֵהיָדד!  ֵיׁש!



שיעור 6

אני בחברה / תיקון המידות

חב"ד בינה מעמיקים תיקון המידות
עצלות מול זריזות

נספח 2: 

יָמה. ׂשִ אּו ֶאת ַהּמְ ּפּור ּוַמּלְ ִקְראּו ֶאת  ַהּסִ

י  ְעּתִ ִהּגַ ׁשֶ ּכְ ְלִהְתּכֹוֵנן.  י  ִהְתַחְלּתִ ְרׁשּות,  ֲעבֹוַדת  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ָאְמָרה  ַהּמֹוָרה  ׁשֶ ּכְ ד  ִמּיָ
ׂש  ְלַחּפֵ י  ִהְתַחְלּתִ ד  ּוִמּיָ ִית  ַהּבַ עּוֵרי  ׁשִ ֲהָכַנת  ֶאת  י  ְמּתִ ְוִסּיַ י  ַרְזּתִ ִהְזּדָ ְיָתה  ַהּבַ
יֹוֵתר  ִלי  ָאַרְך  ֶזה  ַמן!  ּזְ ּבַ י  ִהְתַחְלּתִ ׁשֶ טֹוב  הֹוִרים.  ּבּוד  ּכִ ַעל  ִסּפּוִרים  ְסָפִרים  ּבִ
א  ֶעֶרב ַאּבָ ים. ּבָ י אֹוָתם ְמאֹוד ָיֶפה ְלַדּפִ י! ְלָמֳחָרת ֶהֱעַתְקּתִ ְבּתִ ָחׁשַ ה ׁשֶ ְזַמן ִמּמָ
י ׁשּוב. ֲעַדִין לֹא ָהיּו ְצִריִכים  י ְוֶהֱעַתְקּתִ ּלִ ִתיב ׁשֶ ִגיאֹות ַהּכְ ַדק ִלי ֶאת ׁשְ י ּבָ ּלִ ׁשֶ
קֹום  ּמָ י ָזְכָתה ּבַ ּלִ ּסֹוף, ָהֲעבֹוָדה ׁשֶ ַאר ִלי ְזַמן ְלהֹוִסיף ִצּיּוִרים ָיִפים. ּבַ יׁש ְוִנׁשְ ְלַהּגִ
ַרק  ה,  ָקׁשֶ ָהָיה  לֹא  ּוִבְכָלל  ַנֶהֶלת!  ַלּמְ אֹוָתּה  ֶהְרֲאָתה  ֲאִפּלּו  ַהּמֹוָרה  ָהִראׁשֹון! 

ַמן ְולֹא ְלַחּכֹות ַלּיֹום ָהַאֲחרֹון. ּזְ ְלַהְתִחיל ּבַ

ּפּור? ַעְצלּות/ְזִריזּות ______________ ּסִ ה ְמתֶֹאֶרת ּבַ ֵאיזֹו ִמּדָ

ּפּור? ּסִ ִריזּות ּבַ ל ָהַעְצלּות/ַהּזְ ָמה ָהְיָתה ַהּתֹוָצָאה ׁשֶ

ף ֲעבֹוָדה ִלְקבּוָצה א'  ּדַ



שיעור 6

אני בחברה / תיקון המידות

חב"ד בינה מעמיקים תיקון המידות
עצלות מול זריזות

יָמה. ׂשִ אּו ֶאת ַהּמְ ּפּור ּוַמּלְ ִקְראּו ֶאת  ַהּסִ

יָמה,  א ִהְסּכִ ה. ִאּמָ ּתָ ּכִ ה ּבַ ָרׁשָ ּתֹאֶפה ִלי עּוָגה ִלְכבֹוד ִסּיּום ַהּפָ א ׁשֶ י ֵמִאּמָ ּתִ ׁשְ ּקַ ּבִ
י.  ִליׁשִ ׁשְ יֹום  ָכל  ּבְ ָקבּוַע,  עּור  ׁשִ ָלּה  ֵיׁש  ֶעֶרב  ּבָ י  ּכִ ַקל,  ָלּה  ָהָיה  ּלֹא  ׁשֶ ֲאִפּלּו 
ּנּור.  ּתַ ָבר ּבַ עּור ְוָאְמָרה: ָהעּוָגה ּכְ ִ א ַלּשׁ ים ָהְלכּו ִליׁשֹן ָיְצָאה ִאּמָ ַטּנִ ַהּקְ ַאֲחֵרי ׁשֶ
ט  ֵ ֲאַקּשׁ ָבר  ּכְ ֲאִני  ִליׁשֹן.  ְוֵתְלִכי  ּנּור  ַהּתַ ֶאת  י  ַכּבִ ּתְ ִדּיּוק  ּבְ ָוֵחִצי  ַבע  ׁשֶ ָעה  ׁשָ ּבְ
י ַעל  ְבּתִ ַ ְוִהְתַיּשׁ עֹון  י ֵסֶפר, ְוׁשָ י ִאּתִ י ְמאֹוד. ָלַקְחּתִ ַמְחּתִ ְיָלה. ׂשָ ּלַ ּבַ ֶאת ָהעּוָגה 
עֹון – 7:32, לֹא  ָ ּשׁ י ּבַ ְטּתִ עּוָגה, ִהּבַ י ּבָ ְרּתִ ְתאֹום ִנְזּכַ ְקִריָאה. ּפִ י ּבִ ַקְעּתִ ה. ׁשָ ּפָ ַהּסַ
ְוָלֶלֶכת ְלַכּבֹות ֶאת  ֶרק,  ַהּפֶ ּקֹות ָעְברּו, ֲאִני ְיכֹוָלה ִלְגמֹר ֶאת  ּדַ י  ּתֵ ׁשְ נֹוָרא, ַרק 
י, ִהיא  ְבּתִ ן, ָחׁשַ ֲאִויר. ְמֻצּיָ ּבָ ל עּוָגה  י ֵריַח ָנִעים ׁשֶ ֶרק ֵהַרְחּתִ סֹוף ַהּפֶ ּנּור. ּבְ ַהּתַ
רּוף  ָבר ָהָיה ֵריַח ׂשָ י ּכְ ִליׁשִ ְ ֶרק ַהּשׁ סֹוף ַהּפֶ א. ּבְ ֶרק ַהּבָ י ַלּפֶ ְרָפה, ְוָעַבְרּתִ לֹא ִנׂשְ

ד! י ִמּיָ ּלֹא ַקְמּתִ ה ֲחָבל ׁשֶ ּמָ יִתי אֹותֹו. אֹוי, ּכַ ּנּור ְוִכּבִ י ַלּתַ ֲאִויר. ִמַהְרּתִ ּבָ

ּפּור? ַעְצלּות/ְזִריזּות ___________ ּסִ ה ְמתֶֹאֶרת ּבַ ֵאיזֹו ִמּדָ  

ּפּור?    ּסִ ִריזּות ּבַ ל ָהַעְצלּות/ַהּזְ ָמה ָהְיָתה ַהּתֹוָצָאה ׁשֶ    
_________________________                   

ף ֲעבֹוָדה ִלְקבּוָצה ב'  ּדַ



שיעור 6

אני בחברה / תיקון המידות

חב"ד בינה מעמיקים תיקון המידות
עצלות מול זריזות

יָמה. ׂשִ אּו ֶאת ַהּמְ ּפּור ּוַמּלְ ִקְראּו ֶאת  ַהּסִ

י ְלַעְצִמי:  ְבּתִ י ַלֶחֶדר ְוָחׁשַ ִרים ֶאת ַהֲחָדִרים. ִנְכַנְסּתִ ַהּיֹום ְמַסּדְ א ָאְמָרה ׁשֶ ִאּמָ
אן!  ּכָ ֵיׁש  ָלָגן  ּבָ ה  ּמָ ּכַ ְיָלה,  ַהּלַ ַעד  ֵאֵצא  לֹא  ה  ַהּזֶ ֵמַהֶחֶדר  ׁשֶ ִלי  ִנְרֶאה  לֹא,  אֹוי 
ָכל ִמְקֶרה, ָאז ָעִדיף  ר ּבְ י: ֲהֵרי ֶאת ַהֶחֶדר ֶאְצָטֵרְך ְלַסּדֵ ְבּתִ ה, ָחׁשַ ִנּיָ ָבה ׁשְ ַמְחׁשָ ּבְ
ִאּתֹו  ַלֲעׂשֹות  י  ְוֶהְחַלְטּתִ ִנּגּוִנים  ל  ׁשֶ יְסק  ּדִ ִלי  י  ִהְפַעְלּתִ ְמָחה!  ׂשִ ּבְ ֶזה  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ
ר  יְסק ְוַהֶחֶדר ָהָיה ְמֻסּדָ י ֶאת ַהּדִ ְגּתִ ּסֹוף ִהּשַׂ ַע!  ּבַ ֲעׁשֵ ְך ְמׁשַ ל ּכָ ֲחרּות, ֶזה ָהָיה ּכָ ּתַ
ה  י ַמּפָ ּתִ י ּוָפַרׂשְ ִהְרַוְחּתִ ּקֹות ׁשֶ ל ֶאת ַהּדַ י ְלַנּצֵ ם. ֶהְחַלְטּתִ ּיֵ הּוא ִהְסּתַ עֹוד ִלְפֵני ׁשֶ
ָרִחים  ּפְ ה  ּמָ ּכַ ם  ּגַ י  ְוָקַטְפּתִ ֶלָחֵצר  י  ָיַרְדּתִ ְלָחן.  ֻ ַהּשׁ ַעל  ִלי  ָנְתָנה  א  ִאּמָ ׁשֶ ה  ְקַטּנָ

ִרים? ֵנס ַלֶחֶדר! ָמַתי ׁשּוב ְמַסּדְ יף ְלִהּכָ ְלָחן. ֵאיֶזה ּכֵ ֻ ֲאַגְרָטל ַעל ַהּשׁ י ּבָ ְחּתִ ְוִהּנַ

ּפּור? ַעְצלּות/ְזִריזּות ___________ ּסִ ה ְמתֶֹאֶרת ּבַ ֵאיזֹו ִמּדָ

ּפּור? ּסִ ִריזּות ּבַ ל ָהַעְצלּות/ַהּזְ ָמה ָהְיָתה ַהּתֹוָצָאה ׁשֶ

_________________________

ף ֲעבֹוָדה ִלְקבּוָצה ג'  ּדַ
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אני בחברה / תיקון המידות

חב"ד בינה מעמיקים תיקון המידות
עצלות מול זריזות

יָמה. ׂשִ אּו ֶאת ַהּמְ ּפּור ּוַמּלְ ִקְראּו ֶאת  ַהּסִ

ַעד  ׁשֶ ָאְמָרה  ִהיא  רּוָחָמה.  ל  ׁשֶ א  ִאּמָ ִעם  יָחה  ְלׂשִ ְדִחיפּות  ּבִ ָיְצָאה  ַהּמֹוָרה 
ַעּמּוד 23. לֹא ָהָיה ִלי ּכֹוַח,  יִלים ּבְ ְרּגִ ל ַהּתַ ת ּגֹוֶמֶרת ֶאת ּכָ ל ּבַ ִהיא חֹוֶזֶרת ּכָ ׁשֶ
ַחק  ְלָחן ִעם ַהּמַ ֻ ים ֵמַהּשׁ קּוׁשִ ׁשְ י ֶאת ַהּקִ יִלים ָמַחְקּתִ ְרּגִ ְמקֹום ִלְפּתֹר ֶאת ַהּתַ ּבִ
ְתאֹום  ּפִ ָרִכי.  ּבְ ל  ׁשֶ ּיֹומּוֶלֶדת  ּבַ עֹות  ַהַהְפּתָ ִיְהיּו  ָמה  י  ְבּתִ ָחׁשַ ַמן  ַהּזְ ל  ּכָ חֹל.  ַהּכָ
בּו  ְ אֹות ְוִהְתַיּשׁ ּסְ נֹות ָלְקחּו ֶאת ַהּכִ ל ַהּבָ ַמן? ּכָ ָבר ָעַבר ַהּזְ ַהּמֹוָרה ִנְכְנָסה, ָמה, ּכְ
ִלְפּתֹר  י  ִמַהְרּתִ ַהחֹוְברֹות.  ֶאת  ְדָקה  ּבָ ַהּמֹוָרה  ה.  ִסּבָ ַלּמְ דֹול  ַהּגָ ְלָחן  ֻ ַהּשׁ ְסִביב 
לֹא  ַלֲעׂשֹות?  ְקּתְ  ִהְסּפַ ׁשֶ ָמה  ל  ּכָ ֶזה  ַהּמֹוָרה,  ָאה  ּלְ ִהְתּפַ ָמה?  ֶאָחד.  יל  ְרּגִ ּתַ
ּתּוְכִלי  ִמי  ַסּיְ ּתְ ׁשֶ ּכְ ד.  ּצַ ּבַ יִלים  ְרּגִ ַהּתַ י ֶאת  ַוֲעׂשִ ִבי  ׁשְ ו  ַעְכׁשָ ָעִניִתי. ִהיא ָאְמָרה: 
י  ִהְפַסְדּתִ קֶֹדם.  י  ָעַבְדּתִ ּלֹא  ׁשֶ ֲחָבל  ְזִריזּות.  ּבִ י  ּוָפַתְרּתִ ד  ּצַ ּבַ י  ְבּתִ ָיׁשַ ְלִהְצָטֵרף. 
ָרִכי ִלרגל יֹום  ים' ְלָבֵרְך ֶאת ּבְ קּו 'ְלַחּיִ ִחּלְ ׁשֶ י ַרק ּכְ ָחִקים, ִהְצָטַרְפּתִ ׂשְ ל ַהּמִ ֶאת ּכָ

ּה! ְדּתָ ֻהּלַ

ּפּור? ַעְצלּות/ְזִריזּות _______ ּסִ ה ְמתֶֹאֶרת ּבַ     ֵאיזֹו ִמּדָ

ּפּור?    ּסִ ִריזּות ּבַ ל ָהַעְצלּות/ַהּזְ         ָמה ָהְיָתה ַהּתֹוָצָאה ׁשֶ
________________________  

ף ֲעבֹוָדה ִלְקבּוָצה ד'  ּדַ



שיעור 6

אני בחברה / תיקון המידות

חב"ד בינה מעמיקים תיקון המידות
עצלות מול זריזות

יָמה. ׂשִ אּו ֶאת ַהּמְ ּפּור ּוַמּלְ ִקְראּו ֶאת  ַהּסִ

ה  ְגׁשָ ת ִהיא ּפָ ּבָ ׁשַ נּו. ּבְ ּלָ ֶנֶסת ׁשֶ ֵבית ַהּכְ ה ִהיא ָהַאֲחָרִאית ַעל ַהִהְתַוֲעֻדּיֹות ּבְ ֶבֶרת ַחּוָ ּגְ
ֶנֶסת ַלֲעזֹר ָלּה ַלֲערְֹך ֶאת  ׁש ְלֵבית ַהּכְ ָעה ׁשֵ ׁשָ י ּבְ ִליׁשִ יֹום ׁשְ ָאבֹוא ּבְ ה ׁשֶ ׁשָ אֹוִתי ּוִבּקְ
ֲחֵברֹות?  עֹוד  ְך  ִאּתָ ְלָהִביא  ְיכֹוָלה  ַאּתְ  ׁשֶ ֶבת  חֹוׁשֶ ַאּתְ  ֵרי.  ׁשְ ּתִ ו'  ִלְכבֹוד  ְלָחנֹות  ֻ ַהּשׁ
י  ִליׁשִ יֹום ׁשְ י ְורּוִתי. ּבְ י ְלַהְזִמין ֶאת ׁשֹוׁשִ ְמָחה ּוְכָבר ַרְצּתִ ׂשִ אי! ָעִניִתי ּבְ ַוּדַ ֲאָלה. ּבְ ׁשָ
קֹות ַהֲחָדׁשֹות  ְדּבֵ ׁש עֹוד ְזַמן ָאז ָהַלְכנּו ִלְראֹות ֶאת ַהּמַ ּיֵ ָחֵמׁש ָוֵחִצי. ָרִאינּו ׁשֶ נּו ּבְ ׁשְ ִנְפּגַ
ָבר ִלְהיֹות  ֵלְך. ָהִיינּו ְצִריכֹות ּכְ ּנֵ י ׁשֶ יָעה ׁשֹוׁשִ ׁש ִהּצִ ׁשֵ ל רּוִתי. ָהָיה ְמאֹוד ְמַעְנֵין! ּבְ ׁשֶ
ְרצּוִפים  ּפַ ַלֲעׂשֹות  ִהְתִחיל  ָטן  ַהּקָ רּוִתי  ל  ׁשֶ ְוָאח  ּתֹות  ִלׁשְ ֶרַגע  ַרק  ָרִצינּו  ֲאָבל  ם!  ׁשָ
ְענּו  ּסֹוף ִהּגַ ׁש ָוֵחִצי? ּבַ ׁשֵ יַע ּבְ ֲחמּוִדים ְולֹא ָהָיה ָלנּו ּכֹוַח ָלֶלֶכת. ָאז ָמה ִיְקֶרה ִאם ַנּגִ
ּוְגֶבֶרת  ָערּוְך  ֲחִצי  ָהָיה  ְלָחן  ֻ ַהּשׁ ר.  ְלַדּבֵ ֶאְמַצע  ּבְ ָהְיָתה  ָבר  ּכְ ִנית  ָהַרּבָ ַבע.  ְלׁשֶ ֶרַבע  ּבְ
יָקה. ִהיא לֹא  ְגָלֵלנּו ִהיא לֹא ִהְסּפִ ּבִ ֵדי. ֵהַבּנּו ׁשֶ יׁש ָסָלִטים ּתֹוְך ּכְ יָכה ְלַהּגִ ה ִהְמׁשִ ַחּוָ
ם ִהיא ְמֻאְכֶזֶבת ְמאֹוד. ֲחָבל,  ּגַ טּוָחה ׁשֶ נּו ְמאֹוד לֹא ָנִעים. ֲאִני ּבְ ׁשְ לּום ְוִהְרּגַ ָאְמָרה ּכְ

ָאה. ַעם ַהּבָ ּפַ ֲעזֹר ָלּה ּבַ ּנַ ים ׁשֶ ְסּכִ ִהיא ּתַ לֹא ִנְרֶאה ִלי ׁשֶ

ּפּור? ַעְצלּות/ְזִריזּות _______ ּסִ ה ְמתֶֹאֶרת ּבַ           ֵאיזֹו ִמּדָ

ּפּור? ּסִ ִריזּות ּבַ ל ָהַעְצלּות/ַהּזְ                         ָמה ָהְיָתה ַהּתֹוָצָאה ׁשֶ

________________________                           

ף ֲעבֹוָדה ִלְקבּוָצה ה'  ּדַ
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אני בחברה / תיקון המידות

חב"ד בינה מעמיקים תיקון המידות
עצלות מול זריזות

יָמה. ׂשִ אּו ֶאת ַהּמְ ּפּור ּוַמּלְ ִקְראּו ֶאת  ַהּסִ

ֵאיְך  ּדֹוִבי.  ל  ׁשֶ ן  ַהּגַ ְלַיד  א  ַאּבָ ְוֶאת  ַגׁש אֹוִתי  ּפָ נּו,  ּלָ ׁשֶ כּוָנה  ְ ּשׁ ּבַ ִליַח  ָ ַהּשׁ ְנָיִמין,  ּבִ ָהַרב 
עֹוד  ִלי  ֵיׁש  ִליַח,  ָ ַהּשׁ ֶנֱאַנח  ָכה,  ּכָ א.  ַאּבָ ִהְתַעְנֵין  ֹוֵאָבה?  ַהּשׁ ית  ּבֵ ְמַחת  ׂשִ ִעם  הֹוֵלְך 
ק  ְגלֹוִנים ְלַחּלֵ י ָמאַתִים ּדִ ְמּתִ לּום! ִצּלַ יק ּכְ ה ָמה ַלֲעׂשֹות ַוֲאִני לֹא ַמְסּפִ ְך ַהְרּבֵ ל ּכָ ּכָ
ו ׁשּוב ָצִריְך ָלרּוץ  ְקלֹות! ַעְכׁשָ יק אֹוָתם ַלּמַ ִרּקּוִדים ְוֵאין ִלי ְזַמן ֲאִפּלּו ְלַהְדּבִ ָלִדים ּבָ ַלּיְ
ה...  ּכָ ּבּוד ְוִלְבנֹות ֶאת ַהּסֻ ָטָרה, ְוָאז ִלְקנֹות ּכִ ׁשְ ּור ֵמַהּמִ ְך ְלהֹוִציא ִאּשׁ ה, ְוַאַחר ּכָ ָלִעיִרּיָ
ל ָעַלי  ּכֵ ְנָיִמין ַרק ִהְסּתַ ְגלֹוִנים! ָהַרב ּבִ יק לֹו ֶאת ַהּדִ ֲאִני ַאְדּבִ יד לֹו ׁשֶ ּגִ י, ּתַ ּתִ א, ָלַחׁשְ ַאּבָ
ה, ָמה ֵיׁש ִלי ְלַהְפִסיד? הּוא הֹוִציא ֵמָהאֹוטֹו  ְך ָאַמר: טֹוב, ּבֹוִאי ְנַנּסֶ ע, ְוַאַחר ּכָ ֻמְפּתָ
ְיָתה. ֵאין  א ָעַזר ִלי ְלַהֲעלֹות אֹוָתם ַהּבַ ז ַמְקלֹות ְוַאּבָ ִמים ְוַאְרּגַ ים ְמֻצּלָ ּפִ ל ּדַ ֲחִביָלה ׁשֶ
י ַלֲעבֹד ַעד  ם ָעְזרּו ְקָצת, ֲאָבל ֲאִני לֹא ִהְפַסְקּתִ ּלָ י! ּכֻ ֵאיֶזה ֶמֶרץ ָעַבְדּתִ ג ּבְ ָלֶכם ֻמּשָׂ
הּוא  ׁשֶ ּכְ ֶעֶרב  ּבָ ֵמַח  ׂשָ ָהָיה  ְנָיִמין  ּבִ ָהַרב  ׁשֶ ְוֵאיְך  ָהַאֲחרֹון מּוָכן.  ְגלֹון  ַהּדִ ָרִאיִתי ֶאת  ׁשֶ
ים,  ׁשִ ַהּנָ ֶעְזַרת  ּבְ י  ָרַקְדּתִ ׁשֶ ּכְ ַעם  ַהּפַ ְרִאיֶתם...  ּלֹא  ׁשֶ ֲחָבל  ָגִלים?  ַהּדְ ֶאת  ָלַקַחת  א  ּבָ

י! ּלִ ׁש ׁשֶ ְמָחה ַהּזֹו ַמּמָ ַהּשִׂ י ׁשֶ ּתִ ׁשְ ִהְרּגַ

ּפּור? ַעְצלּות/ְזִריזּות _______ ּסִ ה ְמתֶֹאֶרת ּבַ             ֵאיזֹו ִמּדָ

ּפּור? ּסִ ִריזּות ּבַ ל ָהַעְצלּות/ַהּזְ                   ָמה ָהְיָתה ַהּתֹוָצָאה ׁשֶ

________________________                          

ף ֲעבֹוָדה ִלְקבּוָצה ו'  ּדַ
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שיעור 1

השליחות שלי בעולם / עבודת ה'

עבודת ה'
שיעור 8המנוע לעבודת ה׳ - הכרת הטוב חב"ד חכמה 

פותחים

כתה ב׳

נספח 1

סיפורו של אורי

אורי חזר הביתה מהלימודים וגילה שאמא ישנה במיטה. אולי הייתה מאד עייפה? אולי 
עבדה קשה כל הבוקר? אולי איננה מרגישה טוב?

הביט אורי סביבו וראה שהבית אינו מסודר. בחדרים פתוחות המיטות ופיג'מות מונחות 
על הכיסאות, בשירותים פתוחה השפופרת של משחת השיניים, שלוש מברשות שיניים 
מושלכות בכיור ומגבת זרוקה על הרצפה. בסלון מפוזרים צעצועיו של יוסי התינוק על 
השטיח ומחברות של רחלי על השולחן בין המון טושים וצבעים. במטבח חיכו כמה כוסות 

מלוכלכים על השיש, ועל השולחן התייבשו קליפות מלפפון וגם תפוז.

אורי לא התעצל והפשיל מיד שרוולים: הוא סידר את המיטות וקיפל את הפיג'מות, החזיר 
את משחת השיניים ומברשות השיניים למקומן ותלה את המגבת. אסף את הצעצועים 
מהשטיח והכניס את כל הטושים והצבעים לקלמר. את הקלמר והמחברות הניח בערמה 
יפה בפינת שולחנה של רחלי. במטבח השליך אורי את הקליפות לפח ושטף את הכוסות.

כשסיים הרגיש אורי שהוא עובד כבר שעה! הוא נהנה לשבת על הספה ולהתבונן בבית 
המסודר. בליבו ניסה לדמיין כיצד תגיב אמא כשתראה את ההפתעה שהכין לה. בדיוק אז 

שמע אורי את דלת חדר השינה נפתחת ופסיעותיה של אמא מתקרבות.

אמא נכנסה למטבח והכינה לעצמה כוס קפה. אחר כך חזרה לישון. היא כנראה ממש לא 
מרגישה טוב.



שיעור 1

השליחות שלי בעולם / עבודת ה'

עבודת ה'
שיעור 8המנוע לעבודת ה׳ - הכרת הטוב חב"ד חכמה 

פותחים

כתה ב׳

נספח 4  - סיפורים

סיפור מס 1:

שמוליק התינוק הקטן שלנו שכב ובכה. ניגשתי אליו וניסיתי לגלות מה מפריע לו. ליטפתי אותו, נדנדתי אותו, והוא 
עוד בוכה. נתתי לו מוצץ, קשקשתי מולו בקשקשן והוא לא נרגע. אולי הוא רעב? שאלתי את עצמי, הכנתי לו בקבוק 
דייסה והגשתי לו. שמוליק תפס את הבקבוק והחל לשתות ברעבתנות. לפתע הוא עצר, הביט בי, וחייך כזה חיוך 

מתוק. ראו עליו שהוא רוצה לומר תודה רק לא יודע איך...

סיפור מס 2:

בשבת שמתי לב שהשמש בבית הכנסת עובד מאד קשה! הוא מסדר ומנקה, מביא ספרים ומחזיר, מארגן סלטים 
ולהביא  הסלטים  צלחות  את  לאסוף  התחלתי  ההתוועדות  בסוף  לו!  לעזור  החלטתי  שתיה,  סוחב  להתוועדות, 
למטבח, שם החזרתי כל סלט לקופסא שלו. פתאום נכנס השמש ושאל: הי, ילד, מה אתה עושה פה? "אני עוזר 
לסדר" עניתי בחיוך. "תודה, יופי" הוא ענה בעצבנות, "עכשיו צא מפה, לך לאבא" השארתי את הסלטים והלכתי 

מאוכזב. "לא צריך" חשבתי לעצמי "אם הוא לא רוצה, אני לא אעזור."

סיפור מס 3:

אמא יצאה לקנות לכל הילדים בגדי חורף. כל היום היא התרוצצה בין החנויות עד שחזרה בערב עייפה. סוחבת אלף 
סלים ורגליה כואבות. עקיבא מיהר להכין לאמא כוס קפה והיא התיישבה באנחה לנשום קצת. מנחם לא הפסיק 
להשתולל, הוא צבט את אחותו והבהיל את התינוק. "די, תפסיק" צעק עקיבא. "אפילו תודה לא אמרת לאמא על כל 

המאמצים!" "תודה" חייך מנחם והחל לקפוץ על הספות...

סיפור מס 4:

לכיתה נכנס ממלא מקום. הוא ניסה להסביר למה המחנך לא הגיע אבל אפילו את זה לא נתנו לו לומר. כולם החלו 
לצעוק ולהשתולל, לצאת מהכיתה ולהיכנס, הוא היה אובד עצות. ריחמתי עליו. כשהייתה שניה של שקט, אמרתי: 
כל תלמיד חזר למקומו  נהייתה דממה.  רגע  בן  לצפון!  יבטל את הטיול  יפה, אחרת המנהל  נתנהג  בואו  "חברה, 

והשיעור התחיל. ממלא המקום הביט בי בעיניים טובות וראיתי שהוא מודה לי על שעזרתי להשקיט את הכיתה.

סיפור מס 5:

הייתי תורן ביום שני ועד שסיימתי לטאטא את הכיתה כבר הלכו כולם הביתה. כיביתי את האור ורגע לפני שיצאתי 
גיליתי שאהוד שכח את הכדור שלו. ידעתי כמה הכדור חשוב לו אז לקחתי אותו איתי כדי להחזירו. כשיצאתי מבית 
הספר ראיתי את אהוד מתקדם לעברי. "הי," שאל "מה הכדור שלי עושה אצלך?" "רציתי להחזיר לך אותו", עניתי. 
"ממש תודה" הוא ענה בזלזול "עכשיו תביא את הכדור ותסתלק." נעלבתי. עוד פעם לא אחזיר לו שים דבר בלי נדר.

סיפור מס 6:

ברוסית.  עיתון  וקרא  עולה חדש,  ישב אדם מבוגר,  בית הספר באופניים. על הספסל  שיחקנו במגרש שמאחורי 
והלך. לאחר כמה דקות שמתי לב שהוא שכח את  בשלב כלשהוא הוא קיפל את העיתון, הניחו תחת בית שחיו 
התיק שלו ליד הספסל. הרמתי את התיק וניסיתי להשיגו במהירות בעזרת האופניים. אחרי דקת רכיבה ראיתי אותו 
מתקדם לאורך הרחוב. עצרתי לידו מתנשף ואמרתי: "סליחה אדוני, זה שלך!" האיש הסתובב מופתע, לא מבין, 
אולם כשראה את התיק אורו עיניו, הוא טפח על מצחו בעודו ממלמל משפט ארוך ברוסית. אחר כך לקח אותו, חייך, 

הצדיע לי ואמר "ספסיבה!" אני לא מבין רוסית אבל יכולתי להבין שהוא רוצה לומר תודה.
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נספח 1 - סיפורים

לשימוש המורה

סיפור א'

וגם לא אחים  לו אבא  גר לבד עם אמא שלו. אין  יורי. הוא  בשבת ביקרתי אצל חברי 
ואחיות. שאר המשפחה שלו, דודים וסבים, נשארו ברוסיה. זה היה כל כך מוזר, סעודת 
מפסיק  לא  אני  מאז  קידוש.  שעשתה  שלו  ואמא  אני  יורי,  רק  קטן,  שולחן  ליד  שבת 
ודודות, שתמיד חשבתי  להודות לה' על האחים והאחיות שלי, על אבא, סבתא, דודים 

שהם מובנים מאליהם.

סיפור ב'

נסענו לבקר את בן הדוד שלנו שאושפז בבית רפואה בגלל דלקת ריאות חריפה. בזמן 
ביקורנו הספקנו לראות ילד עיוור שעבר כבר כמה ניתוחים בעיניים ולומד ללכת בעזרת 
מקל. היה שם גם ילד שרגלו משותקת וילדה שאינה יכולה להזיז את יד ימין. פתאום 
הבנתי כמה צריך להודות על עיניים שרואות, רגליים שהולכות וידיים שפועלות. זה לא 

מובן מאליו!

סיפור ג'

ליד הבית שלנו גרה משפחה של ילדים מסכנים. הם כבר גדולים, כמעט בחורים! אך אינם 
הולכים לבית הספר. וההתנהגות שלהם ממש בלתי נעימה. הם מקללים ויורקים, ואפילו 
מתחצפים להורים. ב"ה שזכיתי ללמוד בביה"ס חב"ד, שמלמדים אותי איך להתנהג ואיך 

לדבר יפה, תודה למורים שלי שאני לא גדל כילד רחוב!
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נספח 2 

)עפ"י סיפור הבן איש חי מן הספר 'נפלאים מעשיך'(

סוחר אחד ראה ספינה העומדת לצאת לדרכה לארץ רחוקה. רצה הסוחר להפליג 
באניה זו כי חפץ למכור את סחורתו במקום אחר, בו יוכל למכור ביוקר. מיהר 
הסוחר לביתו, ארז את סחורתו בארגז, הכין לו עצמו מזוודה ובה בגדים וכסף, 

ומיהר אל הנמל.

פוסע לו הסוחר בצעד מזורז ולפתע, מסמר ארוך פגע בנעלו, חדר את הסוליה 
ופצע אותו. התישב האיש והוציא את המסמר שהכאיב לו מאד. הוא ניסה לעצור 
את הדם וזה לקח זמן. כשסוף סוף היתה הרגל חבושה, ניסה למהר אל האניה 
האיש  צלע  לאט  לאט  מאד.  לו  כאבה  רגלו  כי  לרוץ  היה  יכול  לא  הוא  אולם 
לכיוון הנמל וכשהגיע נשאר לו רק לנופף לשלום לאנייה שכבר כמעט נעלמה 
מהאופק... האיש הצטער כל כך. עצוב וכואב חזר הביתה ולא הפסיק לשאול את 

עצמו, מדוע זה קרה לי? מה עשיתי? למה מגיע לי עונש כזה?

כעבור שלושה ימים נכנס לפתע אחד העובדים בנמל לביתו של הסוחר כשהוא 
חיוור ומבוהל, "איזה נס היה לך! האנייה שרצית לנסוע בה נקלעה לסערה עזה. 
היא טבעה במצולות וכל מי שהיה בה טבע! רק אתה ניצלת!" התרגש הסוחר 
מאד. עכשיו רצה לחפש את המסמר כדי לנשק אותו ולהודות לו כי בזכותו ניצל 
ברגע האחרון מטביעה. אולם מהר מאד הבין שלא המסמר הציל אותו כי אם ה', 
ששלח מסמר בדרכו. יותר לא שאל הסוחר למה זה קרה לי? הוא הילל ושיבח 

את ה' על הפצע שהציל אותו ממוות בטוח.
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נספח 1 - סיפורים

לשימוש המורה

סיפור 1

משלחת של עסקנים מן הקהילה הגיעה אל ראש העיר כדי לבקש ממנו לתת מבנה לגן 
חב"ד חדש שמעוניינים לפתוח בעיר. ראש העיר לא היה חביב כלל. הוא אמר שאין כל 
סיבה לפתוח גן חב"ד כשיש כבר גן דתי באזור. לא עזרו כל ההסברים על חשיבותו של 

חינוך חב"די.

לאחר שיצאו האנשים בפחי נפש, ישב ראש העיר וניסה להיזכר מדוע המבוגר שבמשלחת 
נראה לו מוכר. נזכרתי! קרה לפתע בהתרגשות, זה הרב ראובן! המורה שלי מכיתה ג'! 
כמה הרבה השקיע בי אז, ואני הייתי ילד קטן ועני, עולה חדש, כל כך תלוש ומבולבל. הוא 
חינך אותי, הוא עזר לי להתקבל לתיכון היוקרתי בעיר, רק בזכותו הגעתי למה שאני היום!

השבוע  להם שעוד  ותגידי  חב"ד  של  למשלחת  המזכירה. תתקשרי  לעבר  קרא  סימה! 
יקבלו מבנה לגן! ותודיעי להם שגם אשפץ אותו, ואתן להם ריהוט!

סיפור 2

יוסי למד בבית ספר חב"ד, אבל כשגדל התגייס לצבא ולאט לאט הפסיק להקפיד על קיום 
מצוות. הוא נסחף אחרי חבריו ולא הרגיש שיש לו כוח להתפלל, ולהמנע מאוכל שאינו 
בכשרות מהודרת. פעם בעת פעילות מבצעית התקיפו אותם לפתע מחבלים חמושים. 
בנס ניצל יוסי מן התופת. באותם רגעים חש הכרת תודה עצומה לה' ששמר עליו בחיים. 
הוא חשב לעצמו: איך אוכל להודות לה' על כי הציל את חיי? בהחלטה של רגע פתח את 
תרמילו והוציא את התפילין שכבר שנה לא נגע בהם. הוא הניח אותם בידיעה ברורה שזו 

התודה היפה ביותר לה'.

סיפור 3

וגם  בית  שיעורי  הכנתי  כבר  וקניות.  לסידורים  נסעה  אמא  לבד.  בערב  בבית  נשארתי 
ארגנתי את התיק למחר. קראתי ספר ושיחקתי קצת, ואז התקשרה אמא לספר שאחרי 
הרבה חיפושים מצאה קלמר שעון בדיוק כמו שבקשתי ממנה. כל כך שמחתי. שאלתי 
הרבה שאלות כדי להיות בטוח שזה באמת מה שרציתי. אמא אמרה שתגיע עוד שעה 
עוגה  אאפה  אולי  כהפתעה?  לאמא  להכין  יכול  אני  מה  לעצמי:  חשבתי  לפחות.  וחצי 
בעצמי? אולי אשטוף את כל הבית? רגע לפני שהוצאתי את החומרים לעוגה מן הארונות, 
ניסיתי לדמיין את תגובתה של אמא. היא לא תשמח, חשבתי לעצמי, היא תצטער שעדיין 
לא הלכתי לישון. ובמחשבה שניה - עדיף להיות במיטה מוקדם. אם אמא תחזור ותראה 

שאני כבר ישן, זה מה שבאמת ישמח אותה.
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שיעור 10 עבודת ה׳
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כיתה ב׳ ב״ה

נספח 3

דמות א׳

ָרֵאל  ִישְׂ ֵני  בְּ ֶאת  ְלהוִֹציא  יַע  ַמגִּ נּו  ַרבֵּ ה  מֹשֶׁ

ר ַמּכוֹת ְלַהּכוֹת  ָידוֹ ֶעשֶׂ ם נוֵֹתן בְּ ְצַרִים. ַהשֵּׁ ִממִּ

ים  נִּ ת כִּ ַמכַּ ם ְוֵכן בְּ ת דָּ ַמכַּ ְצִרים. בְּ ֶהן ֶאת ַהמִּ בָּ

אוֹר אוֹ ַעל ֶהָעָפר.  ַהּכוֹת ַעל ַהיְּ ה ִמלְּ ִנְמַנע מֹשֶׁ

יל  ִהצִּ אוֹר  ַהיְּ ילּו אוֹתוֹ.  ִהצִּ ֵניֶהם  שְׁ י  כִּ ַמּדּוַע? 

ָבה. ֶהָעָפר  תֵּ תוֹכוֹ בַּ ָהָיה ָקָטן ְוֻהנַּח בְּ שֶׁ אוֹתוֹ כְּ

ה  כֶּ ַהמַּ ְצִרי  ַהמִּ ֶאת  ָהַרג  שֶׁ ֵעת  בְּ אוֹתוֹ  יל  ִהצִּ

ֶהָהרּוג  ְצִרי  ַהמִּ ֶאת  ָטַמן  ה  ּומֹשֶׁ ְיהּוִדי  ִאיׁש 

יר טוָֹבה ְוֵאינוֹ  ה ַמכִּ ֵפס. מֹשֶׁ ּלֹא ִיתָּ ֵדי שֶׁ חוֹל כְּ בַּ

ם ִאם ֶזה ַרק  ילוֹ, גַּ ִהצִּ רוֶֹצה ְלַהּכוֹת ֶאת ִמי שֶׁ

ָעָפר אוֹ ַמִים.
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נספח 3

דמות ב׳

ם  יַע ֶאל ַאְכַסְנָיה ְוִנְכַנס ָלנּוַח. הּוא ָרָאה שָׁ ְיהּוִדי ִהגִּ

ר ֶאת ַהֶחֶדר  ה ּוְמַסדֵּ ָבר ְמַצְמֵרר. ִאיׁש ָצִעיר ְמַנקֶּ דָּ

בוֹד ֶאל ָאָדם  חֶֹסר כָּ ר בְּ ְך ִמְתלוֵֹנן ּוְמַדבֵּ ֵדי כָּ ְותוְֹך כְּ

ל  ה ַרק ֲאִני כָּ ה ְוֶנֱאָנח. "ָלמָּ טָּ וֵֹכב ַעל ַהמִּ ר ַהשּׁ ְמֻבגָּ

לּום!". ה כְּ ה ַרק ּגוֵֹנַח ְולֹא עוֹשֶׂ ר ְוַאתָּ ַהּיוֹם ְמַסדֵּ

ִעיר:  ק ְוָקָרא ֶאל ַהצָּ הּוִדי לֹא ָיכוֹל ָהָיה ְלִהְתַאפֵּ ַהיְּ

ּבּוד  כִּ ֶזה  ֵאין   ָאִביָך?  ֶאל  ְך  כָּ ר  ְמַדבֵּ ה  "ַמּדּוַע ַאתָּ

ָהָאב  ֲאִני  ה,  ַאתָּ "טוֶֹעה  ִעיר:  ַהצָּ לוֹ  ָעָנה  הוִֹרים!". 

ִעים, ְוהּוא ׁשוֵֹכב  שְׁ יל תִּ י ֶאת גִּ ָבר ָעַבְרתִּ ִני. כְּ ְוהּוא בְּ

ה!". ֲאִני ְמַנקֶּ ְזַמן שֶׁ ֶנֱאַנח בִּ

ֵקן  ַהזָּ לוֹ  ר  ִספֵּ ָאז  ְלַהֲאִמין.  הּוִדי  ַהיְּ ה  ִהְתַקשָּׁ

ם טוֹב, ּוַפַעם  ַעל שֵׁ ל ַהבַּ ֵרת שֶׁ ִעיר: "ָהִייִתי ְמשָׁ ַהצָּ

י ֶאל ַנֲעֵלי  ְעתִּ ִהגַּ שֶׁ נָּח. כְּ ָעה שֶׁ שָׁ יִתי ֶאת ַחְדרוֹ בְּ ִנקִּ

יִתי ַרק  קוָֹמם ְוִנקִּ י אוָֹתם ִממְּ ּלוֹ לֹא ֵהַזְזתִּ ִית שֶׁ ַהבַּ

ֶאת  ֵהַזְזתָּ  'ַהִאם  אוִֹתי:  ַאל  ִהְתעוֵֹרר שָׁ שֶׁ כְּ ִביב.  ִמסָּ

ם  שֵׁ ַעל  ַהבַּ ַמח  שָׂ ּלֹא,  שֶׁ י  ָאַמְרתִּ שֶׁ כְּ ִית?'.  ַהבַּ ַנֲעֵלי 

ַאֲאִריְך ָיִמים ִמּתוְֹך  יר ִלי טוָֹבה, ּוֵבְרַכִני שֶׁ טוֹב ְוִהכִּ

ִני  י ּכוַֹח יוֵֹתר ִמבְּ ה רוֶֹאה, ֵיׁש בִּ ִריאּות. ְוִהנֵּה ַאתָּ בְּ

ְקָנתוֹ". אן ְוֶנֱאָנח ִמזִּ וֵֹכב כָּ ַהשּׁ
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הכרת הטוב כמנוע לעבודת ה׳

חב"ד דעת
מתחברים

כיתה ב׳ ב״ה

נספח 3

דמות ג׳

ת  ְרכַּ בִּ ִסּיּום  בְּ ָבר.  דָּ ל  כָּ ַעל  ְלהוֹדוֹת  יד  ִהְקפִּ י  ָהַרבִּ

ִחיַטת  שְׁ ַאֲחֵרי  ַלּכֵֹהן.  מוֶֹדה  י  ָהַרבִּ ָהָיה  ּכֲֹהִנים 

ֶהֱעִניקּו  ר  ֲאשֶׁ כַּ וֵֹחט.  ַלשּׁ מוֶֹדה  י  ָהַרבִּ ָהָיה  רוֹת  פָּ ַהכַּ

ִמֵהר  ָחָדׁש,  ֵסֶפר  ַהּדוָֹלִרים  ת  ֲחֻלקַּ ַמֲעַמד  בְּ י  ָלַרבִּ

י  וֵֹטר ַהּכּושִׁ י ְוָנַתן ּדוָֹלר נוָֹסף ֲעבּורוֹ. ֲאִפּלּו ַלשּׁ ָהַרבִּ

אוֹת ּתוָֹדה. רֹאׁשוֹ כְּ י ְמַהְנֵהן בְּ ָהָיה ָהַרבִּ

ְלִהְתַוֲעדּות  ֵצאת  ִמלָּ י  ָהַרבִּ ִנְמַנע  ְמֻסיֶֶּמת  קּוָפה  תְּ

ֻאְכָזִבים  ְוַהמְּ ְדָאִגים  ַהמֻּ ַהֲחִסיִדים  ַהֲחִסיִדים.  ִעם 

ֵאַרע.  ָמה  ְלָהִבין  ִלי  ִמבְּ ִיְתַוֵעד  י  ָהַרבִּ שֶׁ ׁש  ְלַבקֵּ ִנּסּו 

נוֹ  ָכה ִלְהיוֹת בְּ זָּ ר שֶׁ יַע ִל-770 ָחִסיד ְמֻבגָּ ַאְך ָאז ִהגִּ

הּוא  ּוְכשֶׁ ִנית.  ְוָהַרבָּ י  ָהַרבִּ ֶאת  ְך  דֵּ שִּׁ שֶׁ ְדָכן  ַהשַּׁ ל  שֶׁ

ַרת ּתוָֹדה ַעל  אוֹת ַהכָּ י ְלִהְתַוֵעד כְּ ים ָהַרבִּ ׁש, ִהְסכִּ קֵּ בִּ

ל ָאִביו... ְצָלח שֶׁ ּדּוְך ַהמֻּ ַהשִּׁ
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שיעור 10 עבודת ה׳
הכרת הטוב כמנוע לעבודת ה׳

חב"ד דעת
מתחברים

כיתה ב׳ ב״ה

נספח 4

כרטיסי מעשים

ֲאִני ָהרֹוֵפא 
ֶׁשִהִּציל ֶאת ַחֶּייָך

ִהְׁשַאְלִּתי ְלָך 
ֶאת ַהַּמַחק ֶׁשִּלי

ִּגַּדְלִּתי אֹוְתָך 
ֵמָאז ֶׁשּנֹוַלְדָּת

ִוַּתְרִּתי ְלָך ַעל 
ַהָּמקֹום ְלַיד 

ַהַחּלֹון

ַרְצִּתי ַאֲחֶריָך 
ַּבֶּגֶׁשם ְלַהְחִזיר 
ְלָך ֶאת ָהַאְרָנק 

ֶׁשִאַּבְדָּת

ֶהֱעַבְרִּתי ְלָך ֶאת 
ַהּקֹוְרְנְפֶלְקס 
ִמְּקֵצה ַהֻּׁשְלָחן

ִהְלֵואִתי ְלָך 
ֶּכֶסף ְלַכְרִטיס 

ִטיָסה ָלַרִּבי

ָּתַפְסִּתי אֹוְתָך 
ָּבֶרַגע ָהַאֲחרֹון 
ִלְפֵני ֶׁשִּנְדַרְסָּת
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שיעור 10 עבודת ה׳
הכרת הטוב כמנוע לעבודת ה׳

חב"ד דעת
מתחברים

כיתה ב׳ ב״ה

נספח 4

כרטיסי תודות

ַמָּמׁש ּתֹוָדה, ֶזה ֹיִפי. ּתֹוָדה
ֶנְחָמד ִמִּצְּדָך

ַוואּו! ֲאִני ֹלא 
ַמֲאִמין! ֹלא ָהִייָת 

ָצִריְך...

ֲאִני ַחָּיב ְלָך ֶאת 
ַחַּיי!

ְלעֹוָלם ֹלא 
ֶאְׁשַּכח ְלָך ֶאת 

ַהֶחֶסד ַהֶּזה!

ּתֹוָדה, ֲאִני 
ֶּבֱאֶמת ַמֲעִריְך 
ֶאת ָמה ֶׁשָעִׂשיָת.

ֵטְנְקיּוֵחן ֵחן
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שיעור 11 מחוייבות ובחירה
צבאות ה׳

חב״ד חכמה
פותחים

כיתה ב׳ ב״ה

נספח 1 - מקרים

לשימוש המורה

יוסי עסוק בבניית ארמון מלגו, כשלפתע אמא קוראת לו ומבקשת: "יוסי, . 1
אני זקוקה לעזרתך. תוכל להגיע בבקשה למטבח?"

מירי נכנסה לחדר ולפתע ראתה שאחותה הקטנה, מיכל, מציירת בצבעים . 2
שלה בלי רשות.

אבי הביא כדור חדש לכיתה. כמה ילדים נגשו אליו ושאלו: "הי, אבי, . 3
אפשר לשחק איתך?"

דיני לא הרגישה טוב, ולכן נשארה בבית ולא הגיעה לבית הספר. "אולי . 4
תתפללי?" הציעה אמא לדיני.

דוד מצא על הרצפה בחדר חטיף טעים מאוד.. 5

אסתי השאילה לחברתה צבע ורוד חדש, אך החברה צבעה חזק והצבע . 6
נשבר.

חיים הביא לבית הספר 2 חטיפים והבטיח לחבר שיתן לו חטיף אחד. אך . 7
בהפסקה, אחרי שחיים סיים את החטיף הראשון, הוא רצה מאוד לאכול 

גם את ההחטיף השני.

אבא של לאה אינו מרשה לה לאכול סוכריות. בהפסקה, חברה פנתה . 8
ללאה ואמרה לה: "יש לי כמה סוכריות מאד טעימות. רוצה סוכריה 

אחת?".

חבר כעס על דוד ואמר לו מלים לא יפות. דוד חושב מה לעשות.. 9

מוריה מצאה מטבע של 5 ₪ על רצפת הכתה.. 10
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א  נּות ַלֲעֹזר ְלִאמָּ מְּ ֵיׁש ְלָך ִהְזדַּ
ּבּוד הֹוִרים. רּוץ  ּוְלַקיֵּם ִמְצַות כִּ
ח  ְטבָּ מִּ ַסיֵּם בַּ תְּ ַמֵהר, ְוַאֲחֵרי שֶׁ

יְך ִלְבנֹות ֶאת ָהַאְרמוֹן. ְמשִׁ תַּ

ֲחקּו ַיַחד, ְוָכְך  שַׂ ֵאיֶזה ֹיִפי! תְּ
ה ְוַגם ַהֲחֵבִרים ֵיָהנּו  גַּם ַאתָּ

ּדּור ֶהָחָדׁש. ֵמַהכַּ

יק  ִמיַכל ֲעַדִין ְקַטנָּה ְולֹא ַמְספִּ
ֲעִדינּות  יִרי ָלּה בַּ ְסבִּ ְמִביָנה. תַּ

ָאסּור ָלַקַחת ְצָבִעים  שֶׁ
ְלָמר ְלַבד. ֵמַהקַּ

ה ִהיא  ִפלָּ ַרְעיוֹן טֹוב, ַהתְּ
ל  לֵּ ֲחׁשּוָבה, ְוָכֵעת אּוַכל ְלִהְתפַּ
יׁש טֹוב. ַאְרגִּ ם שֶׁ ׁש ֵמַהשֵּׁ ּוְלַבקֵּ

ְבִניַּת  ה ָעסּוק ְמאֹוד בִּ ַאתָּ
ָהַאְרמוֹן, ְוֶזה ָחׁשּוב ְמאֹוד. 

ה לֹא ָיכֹול  ַאתָּ א שֶׁ יד ְלִאמָּ גִּ תַּ
ו. ָלבֹוא ַעְכשָׁ

ַדאי  ּדּור ָחָדׁש! לֹא כְּ זֵָּהר, ֶזה כַּ תִּ
ף ֶאת ַהֲחֵבִרים, ֵהם  תֵּ ְלָך ְלשַׁ
ּדּור. ַטח ַיַהְרסּו ְלָך ֶאת ַהכַּ בֶּ

ּבֹר ּוְתַקְלֵקל ָלְך ֶאת  שְׁ ִמיַכל תִּ
ִחי  ְצֲעִקי ָעֶליָה ְוִתקְּ ָבִעים. תִּ ַהצְּ

ָלּה ַמֵהר ֶאת ַהּכֹל.

ׁש ְלָך ִהְזַּדְּמנּות ַלֲעֹזר  יֵ
ת ִּכּבּוד  ם ִמְצוַ ְלִאָּמא ּוְלַקּיֵ
ַאֲחֵרי  הֹוִרים. רּוץ ַמֵהר, וְ
ם ַּבִּמְטָּבח ַּתְמִׁשיְך  ֶׁשְּתַסּיֵ

ִלְבנֹות ֶאת ָהַאְרמֹון.

ֵאיֶזה ָטִעים! ּתֹאַכל ַמֵהר ִלְפֵני 
הּו ָיבֹוא ְוִיְרֶצה גַּם. ישֶׁ מִּ שֶׁ

ל, ְוַאּת גַּם  לֵּ ַדאי ָלְך ְלִהְתפַּ לֹא כְּ
ו. חֹוָלה ְוֵאין ָלְך ּכֹוַח ַעְכשָׁ

ׁש ָטִעים, ֲאָבל  ֶזה ֲחִטיף ַממָּ
ה ָצִריְך ִלְבּדֹק ַהִאם ֶזה  ַאתָּ

ׁש  יְָּך ְלַאַחד ָהַאִחים, אוֹ ְלַבקֵּ שַׁ
א. ְרׁשּות ֵמִאמָּ
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נספח 2 )המשך( - קולות ה׳יצר הטוב׳ וה׳יצר הרע׳

ֲחָבל, ֲאָבל ֶזה ָיכֹול ִלְקרֹות 
ָבִעים  ָלל ַהצְּ ֶדֶרְך כְּ ְלָכל ֶאָחד, בְּ

ׁש  ִרים. ַאתְּ ְיכֹוָלה ְלַבקֵּ בָּ ִנשְׁ
ְזִהירּות נָּה ִלְצּבַֹע יֹוֵתר בִּ ִממֶּ

ה ָצִריְך ְלַקיֵּם  , ַאתָּ ִהְבַטְחתָּ
ְוָלֵתת ֶלָחֵבר ֶאת ַהֲחִטיף

ִרּיֹות,  ה ֶלֱאכֹל ֻסכָּ א לֹא ַמְרשֶׁ ַאבָּ
גַּם ִאם הּוא לֹא רֹוֶאה – ָצִריְך 

יב לֹו ְלַהְקשִׁ

ה ָנִקי, ִמי  מֹר ַעל פֶּ ַדאי ְלָך ִלשְׁ כְּ
ּלֹו ר לֹא ָיֶפה ֶזה ֶהְפֵסד שֶׁ ַדבֵּ מְּ שֶׁ

ְתִני ָלּה יֹוֵתר ׁשּום ֶצַבע,  ַאל תִּ
ְצֲעקּו ָעֶליָה  יִּ יַע ָלּה שֶׁ ַוֲאִפּלּו ַמגִּ

ַבע  ִהיא ַמְחִזיָרה ֶאת ַהצֶּ שֶׁ
בּור שָׁ

ָך, ְזכּוְתָך ֶלֱאכֹל  לְּ ֶזה ַהֲחִטיף שֶׁ
ה לֹא ַחיָּב ַלֲחֵבִרים  אֹותוֹ. ַאתָּ

ָבר ׁשּום דָּ

א לֹא רֹוֶאה, ַאתְּ ְיכֹוָלה  ַאבָּ
ִריָּה ִהיא ִנְרֵאית  כָּ ֶלֱאכֹל ֵמַהסֻּ

ׁש ְטִעיָמה ַממָּ

ׁש ְלָך ִהְזַּדְּמנּות ַלֲעֹזר  יֵ
ת ִּכּבּוד  ם ִמְצוַ ְלִאָּמא ּוְלַקּיֵ
ַאֲחֵרי  הֹוִרים. רּוץ ַמֵהר, וְ
ם ַּבִּמְטָּבח ַּתְמִׁשיְך  ֶׁשְּתַסּיֵ

ִלְבנֹות ֶאת ָהַאְרמֹון.

ֶסף  יִמי ַמֵהר ֶאת ַהכֶּ ֵאיֶזה ֹיִפי, שִׂ
ַהֲחֵברֹות ִיְראּו,  יק ִלְפֵני שֶׁ תִּ בַּ

ְך ּתּוְכִלי ִלְקנֹות ּבוֹ  ְוַאַחר כָּ
ים קִּ ָרִסים אוֹ ַמְמתַּ פְּ

ֲחָזָרה,  ֲעִליב אֹותוֹ בַּ ְחִזיר לוֹ, תַּ תַּ
ן ְישָׁ ה לֹא בַּ ָמה ַאתָּ

אֹול  ְך, ָצִריְך ִלשְׁ לָּ ֶסף לֹא שֶׁ ַהכֶּ
ֶאת ַהּמֹוָרה ֵאיְך ַלֲעשֹׂות 

ֵאיֵנְך  אי שֶׁ ַבת ֲאֵבָדה', ּוְבַודַּ 'ֲהשָׁ
ׁש ּבֹו מֵּ תַּ ְיכֹוָלה ְלִהשְׁ
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נספח 2ב – כרטיסי שאלות

מִיהּו ּגִּבֹור? 

מָה הַּמְשִׂימָה?                                       

מַהּו הַּצָבָא 
ּלָנּו? ֶ שׁ

קִּבַלְּתָ סֻּכָרִּיָה 
ֵר,  לְלֹא סִּמּון הֶכְשׁ

מָה ּתֲַעשֶׂה?

ָבַרְּתָ ּבְטָעּות  שׁ
ּכְלִי יָקָר, מָה 

ּתֲַעשֶׂה?

מִי הֵם 
הַחַּיָלִים?

ָכַח  חָבֵר שׁ
לְהָבִיא אֹכֶל, 
מָה ּתֲַעשֶׂה? 

מִיהּו הַּמְפַּקֵד?

חָבֵר הֶעֱלִיב 
אֹותְךָ, מָה 

ּתֲַעשֶׂה?

מָה לֲַעׂשֹות אִם 
ּפָגַעְּתִי ּבְחָבֵר?

אָנּו, הַּיְלָדִים

ֵׁם צִבְאֹות הַּש

לְהָבִיא אֶת הַּגְאֻּלָה

לֹא אֹוכַל

אֹמַר לְאִּמָא אֶת הָאֱמֶת

ֶּׁלִי ֲאכַּבֵד אֹותוֹ מִּש

לֹא אֶעֱנֶה מִּיָד
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נספח 2ב – כרטיסי משימות

אִמְרּו ּתֹודָה 
ֶהּו  לַּמֹורֶה עַל מַּשׁ
ֶעָשָׂה ֲעבּורְכֶם שׁ

אִמְרּו ּפֶרֶק ּתְהִּלִים

הָכִינּו ּפֶתֶק 'ּתֹודָה' 
לַהֹורִים

אִמְרּו ּפָסּוק 
וְהַּיְלָדִים יַחְזְרּו 

אֲַחרֵיכֶם

אִמְרּו מִּלָה טֹובָה 
לְחָבֵר

אִמְרּו ּבְרָכָה עַל 
ְתִּיָה מֲַאכָל/שׁ

ִיקָה  ּתְנּו נְשׁ
לַמְזּוזָה

יר  ִ ירּו שׁ ִ שׁ
ּבְשִׂמְחָה

ּו סְלִיחָה  ּבַּקְשׁ
מֵחָבֵר ּבוֹ ּפְגַעְּתֶם

סַּפְרּו עַל מֲַעשֶׂה 
ֲֶעשִׂיתֶם  טֹוב שׁ

הַּיֹום
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נספח 2ב – נקודות של אור
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נספח 1 - סיפור החייל

לשימוש המורה

"רוץ!" צעק המפקד
ואפריים עדיין עומד.

"חייל קדימה לקרב!"
הוא מפהק, "אהההה מאוחר כבר, אני עייף עכשיו".

הוא נכנס לשמירה, כדי שלא יחדרו בלי רשות. 
הוא שוב מפהק ולחדור היה פשוט.

המפקד כועס על החייל שנכשל 
ואומר:"אוי אפריים, איזה מן חייל..."

ביום אחר אפריים נשלח
למטרה סודית וחשובה כל כך,

אבל הוא חזר רק עם שוקו בשקית,
אופס המפקד שכחתי את התוכנית.

המפקד שוב כעס על החייל שנכשל 
ואמר אוי אפריים איזה מן חייל...

ופעם כשהיה צריך לשמור בפקודה,
"אל תתן לאויב להכנס, נקודה...".

נכנס המפקד וכמעט התעלף
כשראה את האויב ואפריים שותים קפה בכיף

"אפריים, מה זה אמור להיות?"
"מה, המפקד, הוא רק מסיים לשתות".

אוי אפריים, הוא לא הבין בכלל,
אוי אפריים איזה מן חייל... 

בשש בבוקר, אפריים מתכרבל,
קר לי, קר לי הוא מיילל 

לקום מוקדם אין לי כח
אתחיל במלחמה כשיהיה לי נוח
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המפקד ראה שכבר עשר, ואפריים לא הגיע
הוא נכנס ישר לאוהל בלי להודיע

אפריים בפיג'מה, בשמיכה מכורבל, מבולבל
אוי אפרים שוב הוא נכשל, איזה מן חייל 

ויום אחר, אפריים סתם היה עצוב
נלחם בלי חשק כאילו זה לא חשוב

למפקד נמאס. הוא לא צועק בכלל
 רק אומר לעצמו אוי אפריים, איזה מן חייל
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נספח 2/א - דילמות

לשימוש המורה

ֶלֱאֹסף  ּכֹוַח  ִּבְכָלל  ֵאין  ְלִרְבִקי  ִאָּמא.  ִּבְּקָׁשה  ַהַּצֲעצּוִעים",  ֶאת  ְּבַבָּקָׁשה  ַּתַאְסִפי  "ִרְבִקי,   ³
ַצֲעצּוִעים. ַהְרֵּבה יֹוֵתר ְמַעְנֵין ְלַצֵּיר. ָמה עֹוִׂשים? ָמה ַיֲעֹזר ָלּה?

³ ְּתִהָּלה ִהְסַּתְּכָלה ַעל ַהֻּסָּכִרָּיה ַהְּקַטְנֹטֶנת ְוִהְתַלְּבָטה. ֻסָּכִרַּית ּתּות, ְּכמֹו ֶׁשִהיא ָּכל ָּכְך אֹוֶהֶבת. 
ִהיא סֹוְבָבה אֹוָתּה ׁשּוב ָוׁשּוב ְלָכל ַהְּצָדִדים, ֹלא ֵאין ַעל ֶזה ׁשּום ֶהְכֵׁשר ֶׁשִהיא ַמִּכיָרה ְוֶׁשַאָּבא 

ְוִאָּמא ַמְרִׁשים ֶלֱאֹכל. ָמה עֹוִׂשים? זֹו ַרק ֻסָּכִרָּיה ַאַחת ְקַטְנֹטֶנת, ַרק ַּפַעם ַאַחת...

³ֲאִני ָּכל ָּכְך רֹוָצה ְלַׂשֵּמַח ֶאת ִאָּמא. ִלְׁשֹטף ֵּכִלים ִעם ֲהמֹון ַמִים ְוַסּבֹון ְוַגם ִלְׁשֹטף ֶאת ָהִרְצָּפה, 
ֲאָבל ִאָּמא ִּבְּקָׁשה ֶׁשֲאַׂשֵחק ִעם ַהִּתינֹוק ַהּׁשֹוָבב ֶׁשּזֹוֵחל ְלָכל ָמקֹום. ָמה עֹוִׂשים?

³ַהּטּוִׁשים ַהָּיִפים ְוַהֲחָדִׁשים ָעְמדּו ְּבׁשּוָרה ְמֻדֶּיֶקת ָיִפים ָּכל ָּכְך. ְּבִדּיּוק ִהְתַחְלִּתי ִלְצֹּבַע ֶאת ַּדף 
ָהֲעבֹוָדה ֶׁשַהּמֹוָרה ִחְּלָקה ָלנּו ַּבִּכָּתה, ְוָאז ִנְּגָׁשה ֵאַלי רֹוִנית. "ֶאְפָׁשר ְּבַבָּקָׁשה ֶאת ַהּטּוׁש ַהּטּוְרִקיז 

ֶׁשָּלְך?" ֶזה ַהּטּוׁש ֶׁשֲאִני ֲהִכי אֹוֶהֶבת! האם ָלֵתת?

ִניֶצל ְוַהִּפיֶרה ַּבַּצַּלַחת ָהיּו ַחִּמים ְוֶהֱעלּו ֵאִדים ְנִעיִמים ּוְטִעיִמים. ֲאִני ָּכל ָּכְך ְרֵעָבה ַעְכָׁשו.  ³ַהּׁשְ
ְלִמי ֵיׁש ּכֹוַח ְלָבֵרְך?

³מּוְׁשִקי ֶהְחִליָפה ִאִּתי ַמְדֵּבקֹות. ִּפְתאֹום ָרִאיִתי ֶאְצָלּה ַמְדֵּבָקה ָיָפה ְוזֹוֶהֶרת ֲאָבל ִעם ִצּיּור ֶׁשל 
ֲחתּוָלה. ַחָּיה ְטֵמָאה. ֲאָבל זֹוִהי ַרק ַמְדֵּבָקה ְקַטָּנה... אּוַלי ֶזה ֹלא נֹוָרא ָּכל ָּכְך?

³"ֵלָאהֶל'ה, ִהָּכְנִסי ְּבַבָּקָׁשה ַלִּמְקַלַחת..." ִּבְּקָׁשה ִאָּמא ַּפַעם ְׁשִליִׁשית. "ָלָּמה ַּדְוָקא ֲאִני? ָמה 
ִעם ֶמְנִּדי?" ָאַמְרִּתי ִמָּיד. ָרִאיִתי ֶׁשִאָּמא ֲעצּוָבה ְורֹוָצה ֶׁשֶאָּכֵנס ִמָּיד, ֲאָבל ָּפׁשּוט ֵאין ִלי ֵחֶׁשק, 

ָמה עֹוִׂשים?

ִקּיֹות ַהָּיפֹות  ³ֵיְׁשְׁשְׁשׁש! ַהּיֹום יֹום ֵׁשִני, ֵיׁש ִלי יֹום ֻהֶּלֶדת ַּבִּכָּתה, ֲאִני ַחֶּיֶבת ָלרּוץ ְוִלְבֹּדק ֶׁשַהּׂשַ
ֲעַדִין ַּבָּמקֹום. ֶרַגע, ֲאִני ְצִריָכה ְלַהִּגיד "מֹוֶדה ֲאִני" ְוִלֹּטל ָיַדִים, ֲאָבל ָמה ִיְקֶרה ִאם ָארּוץ ְׁשִנָּיה 

ִקּיֹות? ִלְראֹות ֹקֶדם ֶאת ַהּׂשַ

ְטִעימֹות  ֲהִכי  ָהֶעֶרב  ֲארּוחֹות  ֶאת  ְמִכיָנה  ֶׁשִּלי  ִאָּמא  ַהְּטִעיָמה.  ָהֶעֶרב  ֲארּוַחת  ֶאת  ³ָאַכְלִּתי 
ָּבעֹוָלם! ֲאָבל ָאַכְלִּתי ֶלֶחם, ֶזה אֹוֵמר ֶׁשּׁשּוב ָצִריְך ְלָבֵרְך ֶאת ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון. ַהְּבָרָכה ֲאֻרָּכה, ֵאין 

ִלי ּכֹוַח ְלָבֵרְך...
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³ִׁשיִרי ׁשּוב ֶהֱעִליָבה אֹוִתי ְּבִמִּלים ֹלא ָיפֹות. ֲאִני ָּכל ָּכְך רֹוָצה ְלַהְחִזיר ָלּה, ָּכל ַהִּמִּלים ַהֹּלא 
ָיפֹות ֶׁשֲאִני ַמִּכיָרה ְּכָבר עֹוְמדֹות ִלי ִּבְקֵצה ַהָּגרֹון, מּוָכנֹות ָלֵצאת. ִלְצֹעק ָעֶליָה ַּגם?

³ִמְׂשַחק ַה'ַּטאִקי' ָהָיה מֹוֵתַח. ֲאִני ִהַּנְחִּתי ְקָלף, ִרְבִקי ַמִּניָחה. ִנְׁשֲארּו ָלּה ְׁשֵני ְקָלִפים. ִאם ָהִייִתי 
יֹוַדַעת ְּבֵאיֶזה ֶצַבע ֵהם, ָהִייִתי ְיכֹוָלה ְלַהְחִליף ֶצַבע ַּבַּמֲחִליף-ֶצַבע ֶׁשִּלי ּוְלַנֵּצַח אֹוָתּה. אּוַלי ָאִציץ 

ַרק ִלְׁשִנָּיה?

ֵאלֹות. ִציִבי יֹוֶׁשֶבת ְלָיִדי  ³ַהִּמְבָחן ַהֶּזה ָּכל ָּכְך ָקֶׁשה. ֲאִפּלּו ֶׁשָּלַמְדִּתי ֲאִני ֹלא יֹוַדַעת ֵחֶלק ֵמַהּׁשְ
ְוִהיא ַהַּיְלָּדה ֲהִכי ָחרּוָצה ַּבִּכָּתה. אּוַלי ֲאַנֶּסה ְלָהִציץ ָלּה ְלתֹוְך ַהַּדף? ַרק ִלְׁשִנָּיה...

³יֹוִסי, ָאִחי ַהָּקָטן ָרָצה ֶׁשֶאֱעֹזר לֹו ִלְבנֹות ִמְגָּדל ִמ'ַּקְּפָלה'. ֲאָבל ֲאִני ַיְלָּדה ְּגדֹוָלה, ֵיׁש ִלי ִׁשעּוֵרי 
ַּבִית ְוֵאין ִלי ֵחֶׁשק ִלְבנֹות ִמְגָּדִלים ַעְכָׁשו.

ַאָּבא,  ָׁשַאל  ַהֵּסֶפר?"  ַעל  ִקְׁשֵקׁש  "ִמי  ַּכָּוָנה.  ְּבִלי  ָעָליו  ְוִקְׁשַקְׁשִּתי  ֵמַהִּסְפִרָּיה  ֵסֶפר  ³ָלַקְחִּתי 
בּוַע  ק ִלי ְלהֹודֹות. אּוַלי ִיְכֲעסּו ָעַלי ְוֹלא ִיְּתנּו ִלי ְלְׁשִאול ֵסֶפר מהִסְפִרָּיה ַּבּׁשָ ּכֹוֵעס. ֹלא ִמְתַחּׁשֵ

ַהָּבא... ָמה ַלֲעׂשֹות?

³ַהַּמָּטָרה מּול ָהֵעיַנִים - ְּבַאֲהַבת ִיְׂשָרֵאל ָנִביא ֶאת ַהּגֹוֵאל. ֹלא ָׁשֶוה ִלְבנֹות ִעם יֹוִסי ִמְגָּדל ְּכֵדי 
ְלָהִביא ֶאת ַהָּמִׁשיַח?

נספח 2/ב - דילמות
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ָאסּור ָלֵתת ַלֵּיֶצר ָהַרע ְלִהָּכֵנס ֲאִפּלּו ְּבֶסֶדק, 
ֲאִפּלּו ִּבְקָצת. ַאל ָּתִציִצי ַּבִּמְבָחן, ַאל ִּתְּתִני לֹו 

ְלִהָּכֵנס!

ָאסּור ָלֵתת ַלֵּיֶצר ָהַרע ְלִהָּכֵנס ֲאִפּלּו ִּבְקָצת! 
ָאז ָמה ִאם ַהַּמְדֵּבָקה ְקַטָּנה? ֲעַדִין ֶזה ָאסּור 

ְוֶזה ִנָּצחֹון ַלֵּיֶצר ָהַרע, ַאל ִּתְּתִני לֹו!

ַאל ִּתְּתִני ַלֵּיֶצר ָהַרע ְלַהִּגיד ָלְך ָמה ַלֲעׂשֹות. 
ֲאִפּלּו ְּבִמְׂשַחק 'ַטאִקי' ֶאְפָׁשר ְלָקֵרב ֶאת 

ַהְּגֻאָּלה, ְלַנֵּצַח ֶאת ַהֵּיֶצר ָהַרע ְוֹלא ְלַׁשֵּקר...

ְמָחה ַעל ֲארּוַחת ָהֶעֶרב  ֲאִני ְצִריָכה ְלַגֵּיס ֶאת ַהּׂשִ
ַהְּטִעיָמה ְוִלְמֹצא ֶמֶרץ ְלהֹודֹות ַלה'. כְך ַאְצִליַח 

ְלָבֵרְך ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון ְּבִׂשְמָחה!

ַהַהְתָחָלה ֶׁשל ַהּיֹום ֲחׁשּוָבה ְמאֹוד ַלִּמְלָחָמה ֶׁשָּלנּו 
ִעם ַהֵּיֶצר ָהַרע - ְלָכל ַהּיֹום. ָלֵכן ַּדְוָקא ַּבֹּבֶקר, ִלְפֵני 

ַהֹּכל, ָצִריְך לֹוַמר "מֹוֶדה ֲאִני" ְּבִׂשְמָחה ּוִבְזִריזּות.

ַהַּמָּטָרה - ְּבַאֲהַבת ִיְׂשָרֵאל ָנִביא ֶאת ַהּגֹוֵאל - מּול 
ָהֵעיַנִים. ֲאַנְחנּו ְצִריִכים ְלַנֵּצַח ֶאת ַהֵּיֶצר ָהַרע ּוְלָהִביא 

ֶאת ַהָּמִׁשיַח, ִּפְתאֹום ָמָצאִתי ְּבתֹוִכי ּכֹוחֹות ְלִהְתַּגֵּבר ְוֹלא 
ְלַהְחִזיר ְלִרְבִקי...

נספח 2/ג - פתרונות
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ֵאין ֵחֶׁשק ְלִהָּכֵנס ַלִּמְקַלַחת? ְּתעֹוְרִרי ְּבַעְצֵמְך 
ִׂשְמָחה ַעל ָּכְך ֶׁשַאְּת ַחֶּיֶלת ְּבִצְבאֹות ה', ֹלא ְסָתם 
ַיְלָּדה. ְוַגם ַהִּמְקַלַחת ֶׁשָּלְך ִהיא ֹלא ְסָתם ִמְקַלַחת 

ֶאָּלא ִמְלָחָמה ַּבֵּיֶצר ָהַרע.

ִניֶצל ְוַהִּפיֶרה ְטִעיִמים? ִלְבִריאּות! ֲאָבל ִאם ִּתְרִאי  ַהּׁשְ
ֶאת ַהַּמָּטָרה מּול ָהֵעיַנִים, תחשבי: ֶרַגע! ֲאִני ַחֶּיֶלת 

ְּבִצְבאֹות ה', ֲארּוַחת ָהֶעֶרב ֶׁשִּלי ִהיא ֹלא ְסָתם ֲארּוָחה 
ֶאָּלא ֲארּוָחה ֶׁשל ַחֶּיֶלת, ֵאיזֹו ְזכּות! ָלֵכן ֶאְנֹׁשם ָעֹמק 

ַוֲאָבֵרְך. ָהֹאֶכל ֹלא ִיְבַרח...

ָנכֹון. ַהֻּסָּכִרָּיה ְמתּוָקה ּוְטִעיָמה, ָנכֹון? ֲאָבל ַאְּת 
ַחֶּיֶלת ְּבִצְבאֹות ה'. ֵיׁש ָלְך ַמָּטָרה, ְלָהִביא ֶאת 

ַהָּמִׁשיַח. ְלַנֵּצַח ֶאת ָהאֹוֵיב. ַהֻּסָּכִרָּיה ִּתָּזֵרק ְּבִׂשְמָחה 
ַלַּפח. ִהְתַּגַּבְרִּתי, ִנַּצְחִּתי! ֲאִני ְׂשֵמָחה ָּכל ָּכְך!

ֵאין ֵחֶׁשק ֶלֱאֹסף ֶאת ַהַּצֲעצּוִעים? ַנְּגִני ְלַעְצֵמְך ִנּגּון 
ָׂשֵמַח, ַעד ֶׁשְּתַסְּיִמי ְלַנֵּגן ֶאת ַהִּנּגּון ַּתְכִניִסי ֶאת ָּכל 

ַהַּצֲעצּוִעים ַלָּמקֹום.

ִהיא רֹוָצה ֶאת ַהּטּוׁש ֶׁשָּלְך? ְוהּוא ֲהִכי ָיֶפה? ִּתְּתִני ָלּה 
אֹותֹו ְוֹלא ְסָתם ֶאָּלא ְּבִחּיּוְך. ְּכֶׁשִּמְתַּגְּבִרים ַעל ַהֵּיֶצר 

ָהַרע, ָאסּור ְלַהְראֹות ֲעֵיפּות ֶאָּלא ְצִריִכים ִלְפֹעל ְּבֶמֶרץ!

נספח 2/ד - פתרונות
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לשימוש המורה

סיפור 1

כעסו  הרוסים  ברוסיה הקומוניסטית. השוטרים  יהדות  והפיץ  תורה  לימד  הריי"ץ  הרבי 
מאוד ולקחו אותו לבית הכלא, שם ניסו לשאול אותו שאלות ולחקור אותו על מעשיו. 
הרבי הריי"ץ לא ענה להם, והחוקרים כעסו מאוד. אחד החוקרים הוציא רובה ואמר לרבי 
ואמר:  נבהל  לא  הריי"ץ  הרובה. הרבי  בו עם  לירות  יכול  אני  לי  עונה  מי שלא  הריי"ץ: 
"הרובה הזה מפחיד רק את מי שלא מאמין בה'. אבל אני מאמין בה', ויודע שהכל ממנו, 

ולכן אינני פוחד ממך ומהרובה שלך".

סיפור 2

הרז"א  ואחיו  הרש"ב  הרבי  אלו  )היו  בחצר  ששחקו  ילדים  שני  על  חסידי  סיפור  ישנו 
בילדותם(. זלמן היה האח הגדול, אך לצערו הוא היה נמוך מאחיו – שלום בער. הדבר 
הפריע מאוד לזלמן, ותוך כדי משחק הוא הפיל את אחיו הקטן והגבוה לבור. אז נעמד 
ליד הבור ואמר בשמחה "הנה, אני יותר גבוה". אבא שלהם, הרבי מהר"ש, ראה את הכול 
מהחלון. הוא קרא לזלמן ושאל אותו "מדוע הפלת אותו לבור?" השיב הילד שהוא הגדול 
והוא רוצה להיות גבוה. אמר לו אביו: "אם אתה רוצה להיות גבוה יותר, אינך צריך להנמיך 

את הזולת, אלא רק להגביה את עצמך, לדוגמה אתה יכול לעלות על כסא או סולם".



שיעור 1

השליחות שלי בעולם - מחוייבות ובחירה

שיעור 13 מחוייבות ובחירה
צבאות ה׳

חב"ד דעת
מתחברים

כיתה ב׳ ב״ה

נספח 4

לשימוש המורה

"בוקר טוב אפריים", צועק המפקד.
הוא כמעט התעלף כי אפריים כבר עומד..

במדים לקראתו צועד,
ימין שמאל ימין שמאל. אינו מועד.

כל הכבוד חייל - גייסת כח וזה לא קל!

בהמשך היום לפתע פתאום
האויב מתקיף משומקום

מיהו החייל שהתאמץ והזיע
להלחם באויב שלפתע מגיע?

הנה הוא רץ מתוך החולות.
אפריים? איך זה יכול להיות?

כל הכבוד חייל - גייסת כח וזה לא קל!

מאוחר מאוד מראה השעון
אך מיהו החייל שלא שכב לישון

זהו אפרים שלא מתעייף בחושך באור
 הוא חייל, ובמרץ ימשיך לשמור

המפקד המום-איך זה קרה
מימיו לא פגש כזה חייל נפלא!

הנה אפרים שוב הוא הצליח
את האויב לנצח, להבריח.



שיעור 1

השליחות שלי בעולם - מחוייבות ובחירה

שיעור 13 מחוייבות ובחירה
צבאות ה׳

חב"ד דעת
מתחברים

כיתה ב׳ ב״ה

ולפנות בוקר, האויב מתקרב,
מנסה לחדור, במחנה להשתלב.

אולי רק בפתח לרגע יכנס
אך מי זה החייל שמותניים משנס...

כן! זהו אפריים שמגן ושומר,
אפילו בקצת לא יוותר!

באמצע היום נשמעת אזעקה
כן, אלו קולות מלחמה.

מי הוא החייל שצועד בקצב שמח?
פורץ קדימה בניגון  זורח...

עם הרובה והנשק אפריים דרוך,
המפקד עם עיטור הצטיינות מולו ערוך

כי אפריים החייל, גילה כלל ועוד כלל,
בחיילים המצטיינים הנה הוא נכלל... 

נספח 4 )המשך(

לשימוש המורה



שיעור 1

האמצעים - התקשרות לרבי

שיעור 14 התקשרות לרבי
הרבי שלי

חב״ד חכמה
פותחים

כיתה ב׳ ב״ה

נספח 3/א - דרכי התקשרות

ִתיַבת  כְּ
י ב ָלַרבִּ ִמְכתָּ

ְבֵרי  ִלּמּוד דִּ
י  ָהַרבִּ ּתֹוָרה שֶׁ

ָאַמר

מּוָנה  ִליַּת תְּ תְּ
י  ל ָהַרבִּ שֶׁ



שיעור 1

האמצעים - התקשרות לרבי

שיעור 14 התקשרות לרבי
הרבי שלי

חב״ד חכמה
פותחים

כיתה ב׳ ב״ה

נספח 3/ב - דרכי התקשרות

ִהְתַנֲהגּות ְלִפי 
י  ְרצוֹן ָהַרבִּ
ְוהֹוָראֹוָתיו

ֶרק  ֲאִמיַרת פֶּ
ל  ים שֶׁ ִהלִּ ַהתְּ

י ָהַרבִּ

ְנִסיָעה 
י ָלַרבִּ



שיעור 1

האמצעים - התקשרות לרבי

שיעור 14 התקשרות לרבי
הרבי שלי

חב״ד חכמה
פותחים

כיתה ב׳ ב״ה

נספח 3/ג - דרכי התקשרות

ִסּפּור ַעל 
י ָהַרבִּ

ִנּגּון ֲחִסיִדי 
ד י ִלמֵּ ָהַרבִּ שֶׁ



שיעור 1

האמצעים - התקשרות לרבי

שיעור 14 התקשרות לרבי
הרבי שלי

חב״ד חכמה
פותחים

כיתה ב׳ ב״ה

נספח 4 - מכתב של ילדה

אבא היקר,

מאז שנסעת כבר עבר זמן רב בו לא ראינו אותך ואנו מאוד מתגעגעים אליך. זו הסיבה שאני 
כותבת לך כעת את המכתב, כדי לשתף אותך במה שעבר עלי בזמן האחרון. כך אני מרגישה 

מחוברת אליך, וגם אשמח אם תכתוב לי מה דעתך ותענה על שאלותיי. 

דרך התקשרות: מכתב לרבי

אמנם כבר זמן רב שלא פגשנו אותך, אך אין לך מה לדאוג – אנחנו זוכרים אותך מצוין, וכלל לא 
שוכחים אותך. קודם כל תלינו בסלון תמונה גדולה שלך, וכך אנו רואים אותך כל יום אפילו כמה 

פעמים. לפעמים אני נעצרת מול התמונה שלך וחושבת עליך.

דרך התקשרות: תמונה של הרבי

חוץ מזה, מידי פעם אמא מספרת לי עליך כל מיני דברים – איך דאגת לי ושמחת אותי כשהייתי 
קטנה. מהסיפורים האלו אני לומדת גם איך להתייחס לאחי הקטנים. 

דרך התקשרות: סיפור על הרבי

בכל שבת אמא שרה איתנו את השיר שלימדת אותנו שאותו אתה כל כך אוהב. כשאנו שרים את 
השיר שלך – אנו חושבים עליך ומרגישים יותר קרובים אליך.

דרך התקשרות: ניגון של הרבי

רציתי לספר לך עוד משהו.  המורה בכיתה  לימדה אותנו שלכל אדם יש פרק תהלים אישי לפי 
הגיל שלו, ועזרה לנו למצוא מהו הפרק שלנו וכל אחת אומרת את הפרק שלה אחרי התפילה. 
אגלה לך בסוד – אני החלטתי לומר בכל יום גם את הפרק שלך. שאלתי את אמא והיא אמרה לי 

איזה פרק לומר והיא שמחה מאוד על החלטתי.

דרך התקשרות: אמירת הפרק של הרבי

היא  אותנו  להרגיע  רוצה  כשאמא  רבים.  קצת  ושמוליק  אני  לפעמים  אבל  לספר,  לי  נעים  לא 
אומרת – תחשבו מה אבא היה אומר על ההתנהגות הזו? האם הוא היה שמח לשמוע שכך אתם 
מתנהגים?. בדרך כלל זה עוזר ואנחנו מפסיקים לריב. ברור לנו שתשמח לשמוע שאנו משחקים 
יפה ומתוך אהבת ישראל. אני גם זוכרת שלימדת אותנו כמה חשוב לוותר ולנהוג בסבלנות ואני 

משתדלת ללכת בדרך שלימדת אותי.

דרך התקשרות: התנהגות לפי רצון הרבי והוראותיו

ולבקר אותך.  לנסוע  רוצה  ואני מאוד  רחוק,  לי מאוד שאתה  זוכרים אותך, קשה  למרות שאנו 
הצעתי לאמא שניסע אליך לפחות לזמן קצר. מה אתה אומר?

דרך התקשרות: נסיעה לרבי

מקווה שנתראה בקרוב,

אוהבת ומתגעגעת, בתך.



שיעור 1

האמצעים - התקשרות לרבי

שיעור 15 התקשרות לרבי
הרבי שלי

חב"ד בינה 
מתבוננים

כיתה ב׳ ב״ה

נספח 1/א - סיפורים

לשימוש המורה

סיפור 1 -  הצייר שחזר בתשובה

להשתתף  הרבי  ממנו  בקש  הימים  באחד  וידוע.  מומחה  צייר  היה  ליברמן,  הנדל  הרב  החסיד, 
בתערוכה גדולה בה מציגים ציורים רבים. )חלק פאזל –  ציור וצבעים(

אכן  הנדל  הרב  התערוכה.  למקום  הסמוך  מלון,  בבית  ישן  התערוכה  שבימי  לו  הורה  גם  הרבי 
השתתף בתערוכה, ובזמן הפנוי היה יושב בחדרו שבמלון, ולומד תורה וחסידות. )חלק פאזל – 

בית מלון(

באחד הימים נשמעה דפיקה על דלת חדר המלון. ר' הנדל התפלא,  מי מחפש אותו? הוא הרי 
אינו מכיר כאן איש. ר' הנדל ניגש לפתוח את הדלת ובפתח עמד צייר אחר שהשתתף בתערוכה, 

שנראה כגוי. )חלק פאזל – יד נוקשת על דלת(

הצייר בקש לשאול את הטלית והתפילין. הרב הנדל שוחח עם הצייר וגלה שהוא יהודי שהתרחק 
מהיהדות, וכאשר הצייר שמע את תפילתו של החסיד ר' הנדל נזכר בבית הוריו והתמלא געגועים. 
כך, מידי יום במשך התערוכה, הצייר התפלל והניח תפילין, והחל לחזור לדרך אבותיו. כעת הבין 
החסיד שהרבי שלח אותו לתערוכה מתוך דאגה לנשמתו האבודה של הצייר. )חלק פאזל – טלית 

ותפילין(

סיפור 2: מענה ליהודים ברוסיה

נוסע לרוסיה בתקופת השלטון הקומוניסטי, כדי לסייע ליהודים. באותם  הרב פנחס טייץ היה 
ימים לא הרשו ליהודים לקיים מצוות בגלוי, והרב טייץ היה מעביר להם תשמישי קדושה ועוזר 

בעניינים שונים. )חלק פאזל - תמונה של הקרמלין וכד' עם כיתוב 'רוסיה'(

פעם אחת, לפני שנסע, שלח לו הרבי ספר תניא שיקח אותו איתו לנסיעה הקרובה לרוסיה. הרבי 
לא אמר לו להעביר את הספר למישהו אלא רק לקחת את הספר לנסיעה, וכך הוא עשה. )חלק 

פאזל - ספר תניא(

שמטרידות  שאלות  לרבי  להעביר  שבקשו  יהודים  שני  אליו  הגיעו  במוסקווה,  הביקור  במהלך 
אותם. כאשר היהודים שמעו על ספר התניא שהרבי שלח עם הרב פנחס, בקשו לראות את הספר. 

)חלק פאזל - שני חסידים(

אחד היהודים רצה לשאול את הרבי האם להגיש בקשה לעזוב את רוסיה ולעלות לארץ. כאשר 
גם  לארץ".  "להיכנס  בו  הראשונות  והמילים  מקופל,  שהיה  בעמוד  הבחין  התניא  בספר  דפדף 
היהודי השני מצא בספר התניא עמוד מסומן ובו תשובה לשאלתו. כך דאג הרבי לשלוח מענה 

ולהשיב לשאלתם של יהודים ברוסיה. )חלק פאזל - מפת ארץ ישראל(



שיעור 1

האמצעים - התקשרות לרבי

שיעור 15 התקשרות לרבי
הרבי שלי

חב"ד בינה 
מתבוננים

כיתה ב׳ ב״ה

סיפור 3: משפחה באי נדח

אל האי טסמניה שליד אוסטרליה הגיעה משפחה ישראלית שאינה שומרת מצוות. הם הגיעו לגור 
במקום מטעם מקום העבודה של אב המשפחה. )חלק פאזל- מטוס וכיתוב אוסטרליה(

כיון שהאב ידע היטב עברית בקשו ממנו יהודי המקום להיות שליח ציבור בבית הכנסת ולהדריך 
אותם בענייני יהדות. האיש טען שאינו מתמצא ביהדות, אך האנשים במקום אמרו לו שהם לא 
יודעים כלום, והוא לפחות יודע לקרוא עברית ויוכל להיות חזן ולקרוא בתורה. )חלק פאזל - לוח 

אותיות הא-ב(

כדי לסייע לאיש הישראלי, נתנו לו בני הקהילה ספר קיצור שולחן ערוך, שילמד מתוכו. האב הניח 
את הספר בצד, אך ילדיו החלו לעיין בספר ולשאול את ההורים שאלות. ההורים הצטרפו ללימוד, 

אך גם הם לא הבינו לגמרי איך לקיים את המצוות.  )חלק פאזל - ספר קצור שולחן ערוך(

המשפחה לא ידעה למי תוכל לפנות כדי לקבל תשובות, והילדים התפללו לה' שיעזור להם ללמוד 
ולהבין את ההלכות. למחרת נשמעה דפיקה בדלת. הרב חיים גוטניק, חסיד חב"ד מפורסם הגיע 
וסיפר שהרבי שלח לו מברק ובקש ממנו לבקר את המשפחה הישראלית באי טסמניה. הוא ענה 
על שאלותיהם, נתן להם תפילין ומזוזות, וסייע להם ליצור קשר עם הרבי. כך דאג הרבי למשפחה 

בודדת באי נידח. )חלק פאזל - מזוזות(

נספח 1/ב - סיפורים

לשימוש המורה



שיעור 1

האמצעים - התקשרות לרבי

שיעור 15 התקשרות לרבי
הרבי שלי

חב"ד בינה 
מתבוננים

כיתה ב׳ ב״ה

נספח 1/ג - חלקי פאזל

הצייר שחזר בתשובה



שיעור 1

האמצעים - התקשרות לרבי

שיעור 15 התקשרות לרבי
הרבי שלי

חב"ד בינה 
מתבוננים

כיתה ב׳ ב״ה

נספח 1/ד - חלקי פאזל

הצייר שחזר בתשובה



שיעור 1

האמצעים - התקשרות לרבי

שיעור 15 התקשרות לרבי
הרבי שלי

חב"ד בינה 
מתבוננים

כיתה ב׳ ב״ה

נספח 1/ה - חלקי פאזל

משפחה באי נידח



שיעור 1

האמצעים - התקשרות לרבי

שיעור 15 התקשרות לרבי
הרבי שלי

חב"ד בינה 
מתבוננים

כיתה ב׳ ב״ה

נספח 1/ו - חלקי פאזל

משפחה באי נידח



שיעור 1

האמצעים - התקשרות לרבי

שיעור 15 התקשרות לרבי
הרבי שלי

חב"ד בינה 
מתבוננים

כיתה ב׳ ב״ה

נספח 1/ז - חלקי פאזל

יהודי רוסיה



שיעור 1

האמצעים - התקשרות לרבי

שיעור 15 התקשרות לרבי
הרבי שלי

חב"ד בינה 
מתבוננים

כיתה ב׳ ב״ה
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נספח 2/א

סיפורים להצגות

ֶקל ֶאָחד ִסּפּור 1: שֶׁ

ן 14, ַאְך ֶזה לֹא  ַסְך ַהּכֹל ַנַער בֶּ י. ֲאִני בְּ ֲאִני נוֵֹסַע ָלַרבִּ ַעם ָהִראׁשוָֹנה שֶׁ ׁש, זוֹ ַהפַּ ְך ִמְתַרגֵּ ל כָּ ַנַער: ֲאִני כָּ
ֵסֶדר.  ַהּכֹל ִיְהֶיה בְּ ר, ֲאִני ְמַקוֶּה שֶׁ ָבר אינו ֻמכָּ א, ׁשּום דָּ א ְוִאמָּ ִלי ַאבָּ ׁשּוט. ִלְנסַֹע ְלַבד ְלֶאֶרץ ַאֶחֶרת, בְּ פָּ
ּנּו  ל ִממֶּ י, ְואּוַלי ֲאִפּלּו ְלַקבֵּ ַאְצִליַח ִלְראוֹת ֶאת ָהַרבִּ ים, ֲאִני ְמַקוֶּה שֶׁ ה ֲאָנשִׁ ְך ַהְרבֵּ ל כָּ ַוואּו, ֵיׁש ּפֹה כָּ
ם  נּו אוָֹתם ִלְצָדָקה. אּוַלי גַּ תְּ יִּ ֵדי שֶׁ ל כסף ָאֵמִריָקִאי כְּ עוֹת שֶׁ ָלִדים ַמְטבְּ ק ְלָכל ַהיְּ י ְמַחלֵּ ַע. ָהַרבִּ ַמְטבֵּ

יַע. י ַמגִּ ל? ֵאיזוֹ ְזכּות. ִהנֵּה, ָהַרבִּ ֲאִני ֲאַקבֵּ

י ִמְתָקֶרֶבת(. ת ָהַרבִּ בַּ )בֻּ

שׂ  י ְמַחפֵּ עוֹת, ֲאָבל לֹא! הּוא לֹא נוֵֹתן ִלי. ֶרַגע, ָהַרבִּ ִעיל ַמְטבְּ ל ַהמְּ יס שֶׁ י מוִֹציא ֵמַהכִּ ַנַער: ִהנֵּה ָהַרבִּ
ִני ְונוֵֹתן ִלי. יס ַהשֵּׁ כִּ בַּ

ָדָקה. ת ַהצְּ ֻקפַּ ַע בְּ ְטבֵּ ים ֶאת ַהמַּ י: שִׂ ַרבִּ

י  ָהַרבִּ יׁש שֶׁ ֶסף ָאֵמִריָקִאי. ֲאִני ַמְרגִּ ָלל כֶּ ֶדֶרְך כְּ ק בְּ י ְמַחלֵּ ְרֵאִלי? ֲהֵרי ָהַרבִּ ֶקל ִישְׂ ַנַער: ֵהי, ָמה ֶזה? שֶׁ
י  ָכְך, ָהַרבִּ ְרֵאִלי. בְּ ֶקל ִישְׂ ית, ְוָלֵכן ָנַתן ִלי שֶׁ י, ְוָרָצה ָלֵתת ִלי ִהְתַיֲחסּות ִאישִׁ לִּ ִדידּות שֶׁ ִהְרִגיׁש ֶאת ַהבְּ

ב ָעֶליָך. ֶניָך, ְוחוֹשֵׁ ל ֶאת פָּ ִאּלּו אוֵֹמר – ֲאִני ְמַקבֵּ כְּ

יר אוִֹתי י ַמכִּ ִסּפּור 2: ָהַרבִּ

ָנה(. ַנת תש"נ )ִלְפֵני 25 שָׁ שְׁ ִסּפּוֵרנּו ִהְתַרֵחׁש בִּ

ָנה ָהיּו  י. אּוָלם, ִלְפֵני 30 שָׁ ִנים ַרּבוֹת ֲאִני נוֵֹסַע ֶאל ָהַרבִּ ָבר שָׁ ה ֶאְדֶרִעי. כְּ ִמי ָהַרב מֹשֶׁ לוֹם, שְׁ ָחִסיד: שָׁ
ה הּוא עוֵֹסק.  ר, ּוַבמֶּ מוֹ, ֵהיָכן הּוא גָּ ל ָחִסיד. ָמה שְׁ ָרִטי כָּ אֶֹפן פְּ יר בְּ י ִהְתַעְנֵין ְוִהכִּ ְמַעט ֲחִסיִדים ְוָהַרבִּ
ַעם,  ל פַּ ה שֶׁ שָׁ י, ַאְך ֲחֵסָרה ִלי ַהַהְרגָּ יַע ָלַרבִּ ֵמַח ְמאוֹד ְלַהגִּ ה ֲחִסיִדים, ַוֲאִני שָׂ ם ַהְרבֵּ רּוְך ַהשֵּׁ ַהּיוֹם, ֵיׁש בָּ
י. טוֹב, ַחג ֻסּכוֹת ַהּיוֹם  י ְוָקרוֹב ָלַרבִּ ְך ִאישִׁ ל כָּ ר כָּ ֶקשֶׁ ים בְּ ישִׁ ל ֶאָחד, ַאְך לֹא ַמְרגִּ יר כָּ י ַמכִּ ָהַרבִּ טּוַח שֶׁ בָּ

מַֹח. ר ִלשְׂ ה ָמה ַלֲעשׂוֹת ּוְבִעקָּ ְוֵיׁש ַהְרבֵּ

ֵרָדה ָלאוְֹרִחים,  י ָעַרְך ִהְתַוֲעדּות פְּ מּו. ַאֲחֵרי ַהַחג, ָהַרבִּ יְּ ְמַחת ּתוָֹרה ִהְסתַּ ּכוֹת ְושִׂ ַמן ָחַלף, ַחג ַהסֻּ ---- ַהזְּ
י ָנַתן ְלָכל ֶאָחד ּדוָֹלר ִלְצָדָקה. י, ְוָהַרבִּ ם ִלְפֵני ָהַרבִּ לָּ ּוְבִסּיּום ַהִהְתַוֲעדּות ָעְברּו כֻּ

ִהנֵּה,  ַמֵהר.  ָארּוץ  י,  ָהַרבִּ ל  שֶׁ ַהִהְתַוֲעדּות  ֶאת  ְמַפְסֵפס  ְמַעט  כִּ ֲאִני  ְמֻאָחר,  ׁש  ַממָּ ָבר  כְּ אוֹי,  ָחִסיד: 
י. לִּ ֶתק שֶׁ ן לוֹ ֶאת ַהפֶּ י ְוֶאתֵּ י! ָארּוץ ָלַרבִּ ְקתִּ ִהְספַּ

ֶפר ִלְמָלאָכה? ית ַהסֵּ "ד, ִמבֵּ ַפר ַחבַּ י: ֶזה ֲהֵרי ֶאְדֶרִעי ִמכְּ ָהַרבִּ

הּוא  ה ְלַיַחס ָקרוֹב, ְוֶהְרָאה ִלי שֶׁ ה ֲאִני ְמַחכֶּ מָּ יׁש ַעד כַּ י ִהְרגִּ ָרִציִתי. ָהַרבִּ ִדּיּוק ָמה שֶׁ ָחִסיד: ַוואּו! ֶזה בְּ
ֶפר ִלְמָלאָכה. ֵבית ַהסֵּ "ד ְועוֵֹבד בְּ ְכַפר ַחבַּ ר בִּ ֲאִני גָּ יוֵֹדַע ִמי ֲאִני, ְוזוֵֹכר שֶׁ
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ה ל ֲעבּור ִאשָּׁ לֵּ י ִמְתפַּ ִסּפּור 3: ָהַרבִּ

י. ל ָהַרבִּ ירוֹ שֶׁ רוֶֹנר, ַמְזכִּ ר ָהַרב גְּ א ִספֵּ ּפּור ַהבָּ ֶאת ַהסִּ

ִנים, ְוָעֶליָה  פָּ ָעה בַּ ּתוֹ ִנְפגְּ ִאשְׁ ר שֶׁ ירּות ָחִסיד ְמבָֹהל, ְוִספֵּ ְזכִּ ל ָחִסיד(: יוֹם ֶאָחד ִנְכַנס ַלמַּ ה שֶׁ בָּ יר )בֻּ ַמְזכִּ
ה. י לוֹ ַעל ָהִאשָּׁ ְרתִּ י ְוִספַּ י ָלַרבִּ ִנים. ִנְכַנְסתִּ ים ּוְמֻסכָּ ָעה ִנּתּוִחים ָקשִׁ ַלֲעבֹר ַאְרבָּ

ה. ל ֲעבּור ָהִאשָּׁ לֵּ ע ָלאֶֹהל ְוֶאְתפַּ ן, ֶאסַּ י: ִאם כֵּ ָהַרבִּ

ל. לֵּ ם ָעַמד ַעל ַרְגָליו ְוִהְתפַּ ָבר חוֵֹזר ֵמָהאֶֹהל, שָׁ י כְּ יר: ִהנֵּה, ָהַרבִּ ַמְזכִּ

ה? לוֹם ָהִאשָּׁ י: ָמה שְׁ ָהַרבִּ

ָעה  ִריָכה ַלֲעבֹר ַאְרבָּ צְּ ה שֶׁ לוֹם ָהִאשָּׁ אוֹל ָמה שְׁ לוֹם ּדוְֹקטוֹר. ָרִציִתי ִלשְׁ ר ָלרוֵֹפא. ָהלוֹ? שָׁ יר: ֶאְתַקשֵּׁ ַמְזכִּ
ִנים? פָּ ִנּתּוִחים בַּ

ָנה. ַסכָּ ָבּה בְּ ְדִחיפּות, ַמצָּ ּתּוִחים בִּ נָּה. ִהיא ְצִריָכה ַלֲעבֹר ֶאת ַהנִּ תַּ ב לֹא ִהשְׁ צָּ רוֵֹפא: ַהמַּ

ָהָיה. מוֹ שֶׁ ב כְּ צָּ ַהמַּ י, ָהרוֵֹפא אוֵֹמר שֶׁ י. ַרבִּ יר: ּתוָֹדה, ֶאְמסֹר ָלַרבִּ ַמְזכִּ

ם ָמָחר ָלאֶֹהל. ע גַּ ן, ֶאסַּ י: ִאם כֵּ ָהַרבִּ

--- ְלָמֳחָרת:

אוֹל ָמה  ר ָלרוְֹפִאים, ִלשְׁ ה. ֶאְתַקשֵּׁ ל ֲעבּור ָהִאשָּׁ לֵּ ֵדי ְלִהְתפַּ י ָנַסע ָלאֶֹהל, כְּ ם ַהּיוֹם ָהַרבִּ יר: ִהנֵּה, גַּ ַמְזכִּ
ה  לוֹם ָהִאשָּׁ אוֹל ָמה שְׁ רוֶֹנר, ָרִציִתי ִלשְׁ ר ָהַרב גְּ אן ְמַדבֵּ לוֹם, כָּ ֵלפוֹן( ָהלוֹ? ּדוְֹקטוֹר? שָׁ טֵּ ָבּה. )ְמַחיֵּג בַּ ַמצָּ

ִנים. פָּ ִריָכה ַלֲעבֹר ִנּתּוִחים בַּ צְּ שֶׁ

ְבנּו. ָחשַׁ ִפי שֶׁ ָעה כְּ ה ִנּתּוִחים, ְולֹא ַאְרבָּ לוֹשָׁ ְצָטֵרְך ַלֲעבֹר ַרק שְׁ ְרֶאה ִהיא תִּ ִפי ַהנִּ ָבּה טוֹב יוֵֹתר, כְּ רוֵֹפא: ַמצָּ

יר: יִֹפי, ּתוָֹדה. ַמְזכִּ

ה? ל ָהִאשָּׁ ָבּה שֶׁ רוֶֹנר, ַהִאם ָידּוַע ְלָך ָמה ַמצָּ י: ָהַרב גְּ ַרבִּ

ה ִנּתּוִחים. לוֹשָׁ ְצָטֵרְך ַלֲעבֹר ַרק שְׁ ִהיא תִּ יר: ָהרוְֹפִאים אוְֹמִרים שֶׁ ַמְזכִּ

ם ָמָחר ָלאֶֹהל. ע גַּ ן, ֶאסַּ י: ִאם כֵּ ַרבִּ

---- ְלָמֳחָרת:

ִנְרֶאה ָמה קוֶֹרה.  ר ָלרוְֹפִאים  ה. ֶאְתַקשֵּׁ ל ֲעבּור ָהִאשָּׁ לֵּ ָנַסע ָלאֶֹהל ְוהּוא ִמְתפַּ י  ַהּיוֹם ָהַרבִּ ם  יר: גַּ ַמְזכִּ
ל ַהחוָֹלה? ָבּה שֶׁ ֵלפוֹן( ָהלוֹ? ּדוְֹקטוֹר? אּוַכל ְלָבֵרר ָמה ַמצָּ טֵּ )ְמַחיֵּג בַּ

ְלַבד. ֵני ִנּתּוִחים בִּ יקּו שְׁ יְַּספִּ ָבּה הּוַטב. ָאנּו ַמֲעִריִכים שֶׁ רוֵֹפא: ַמצָּ

ה? ל ָהִאשָּׁ ָבּה שֶׁ רוֶֹנר, ַהִאם ָידּוַע ְלָך ָמה ַמצָּ י: ָהַרב גְּ ַרבִּ

יקּו. ֵני ִנּתּוִחים ַיְספִּ שְּׁ יר: ָהרוְֹפִאים אוְֹמִרים שֶׁ ַמְזכִּ

ם ָמָחר ָלאֶֹהל. ע גַּ ן, ֶאסַּ י: ִאם כֵּ ַרבִּ

---- ְלָמֳחָרת:

ר  ה. ֶאְתַקשֵּׁ ל ָהִאשָּׁ ָבּה שֶׁ ׁש ְלָבֵרר ָמה ַמצָּ אֶֹהל, ִויַבקֵּ ה בָּ ִפלָּ י ַיְחזֹר ֵמַהתְּ אי עוֹד ְמַעט ָהַרבִּ ַודַּ יר: בְּ ַמְזכִּ
ל ַהחוָֹלה?  ָבּה שֶׁ ֵלפוֹן( ָהלוֹ? ּדוְֹקטוֹר? אּוַכל ְלָבֵרר ָמה ַמצָּ טֵּ ָלרוְֹפִאים ִנְרֶאה ָמה קוֶֹרה. )ְמַחיֵּג בַּ

ּמּוָבן,  ְלַבד. ַאְך כַּ ִנּתּוַח ֶאָחד בִּ ֵעת, ֵיׁש צֶֹרְך בְּ ָאנּו רוִֹאים כָּ ב טוֹב יוֵֹתר. ְלִפי ָמה שֶׁ צָּ רוֵֹפא: ּתוָֹדה ָלֵא-ל ַהמַּ
ים. ׁשּוט ְוֵיׁש ִסּכּוִנים ַרבִּ ֶזהּו ִנּתּוַח לֹא פָּ

ה? ל ָהִאשָּׁ ָבּה שֶׁ רוֶֹנר, ַהִאם ָידּוַע ְלָך ָמה ַמצָּ י: ָהַרב גְּ ַרבִּ

יק. ּפּור, ְוִנּתּוַח ֶאָחד ַיְספִּ יֵּׁש שִׁ י ִעם ָהרוֵֹפא. הּוא אוֵֹמר שֶׁ ְרתִּ בַּ ן, דִּ יר: כֵּ ַמְזכִּ

ם ָמָחר ָלאֶֹהל. ע גַּ ן, ֶאסַּ י: ִאם כֵּ ַרבִּ

ְחְרָרה  תַּ ה ִהשְׁ ָבר ָהִאשָּׁ ל דָּ ה, ּוְבסוֹפוֹ שֶׁ ל ַעל ָהִאשָּׁ לֵּ ֵדי ְלִהְתפַּ י ׁשּוב כְּ יר: ְוָכְך ָהָיה. ְלָמֳחָרת ָנַסע ָהַרבִּ ַמְזכִּ
ָלל, ְוִהיא ֶהְחִליָמה ְלַגְמֵרי! ית ָהְרפּוָאה ְללֹא ִנּתּוַח כְּ ִמבֵּ

נספח 2/ב

סיפורים להצגות
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נספח 1 א - הקראה למורה 

)כרטיסי הרגישות שאצל התלמידים מסומנים בקו תחתי(:

השעה כמעט 8 בבוקר. מירי מכניסה בזריזות את הסנדוויץ לתיק וממהרת לרדת להסעה. 
לפני שהיא עוזבת את הבית היא לא שוכחת לומר לאמא תודה על הסנדוויץ, ולאחל לה 

יום טוב.

את  נס שהספיקה  איזה  בכסא.  ומתיישבת  ההסעה,  על  מירי  עולה  ומתנשפת  מתנשמת 
ההסעה בזמן. אחרי שהיא נרגעת, היא מתפנה להסתכל על החברות בהסעה, ולברך אותן 

בחיוך בברכת 'בוקר טוב'.

הנסיעה מסתיימת והבנות יורדות מההסעה. גם מירי יורדת ואפילו זוכרת לברך את הנהגת 
ולומר לה: תודה ויום טוב.

צלצול הפעמון נשמע, והבנות רצות לכיתה. חני מכיתה א' רצה גם כן ונופלת. כולן ממהרות 
לכיתות ולא שמות לב לחני הקטנה שכמעט בוכה, אך מירי עוצרת ומחליטה לגשת לחני 

ולעזור לה לקום וללוות אותה לכיתה.

לאחר שחני נרגעה ונכנסה לכיתה, מירי פונה לכיתתה ומתיישבת במקום. אז היא שמה לב 
שבמקום שלידה חסר כסא. עוד מעט תבוא דינה שיושבת לידה ותגלה שאין לה כסא. היא 

נגשת למורה ושואלת האם אפשר לצאת ולחפש כסא בשביל דינה. 

כשמירי חוזרת עם הכסא היא מגלה שדינה כבר הגיעה ועדיין עומדת. דינה שמחה מאד 
שמירי מביאה לה כסא, והיא מתיישבת כדי להתחיל להתפלל עם כולן. דינה מחפשת בתיק 
ואומרת 'אוי, נעלם לי הסידור'. מירי חושבת שעכשיו מתאים להזיז את הסידור לאמצע 

השולחן ולהציע לדינה להתפלל יחד מתוך הסידור.

בסוף השיעור כולן רצות ליטול ידיים, וגם מירי. כשהיא חוזרת היא מבחינה בנועה שיושבת 
עצובה ולא אוכלת. היא קמה מהמקום ופונה לנועה לשאול מה קרה ולמה היא לא אוכלת.

נועה בעצב. מירי חושבת איך אפשר לעזור. היא לא  "שכחתי את האוכל בבית", אומרת 
יודעת אם אמא מרשה לתת לחברה את האוכל, כי אז היא תישאר רעבה. לכן, מירי מציעה 

לנועה ללכת יחד למורה ולספר לה, כי היא בטח תוכל לעזור.

אחרי שמסיימים לאכול ולברך ברכת המזון מירי והחברות יוצאות להפסקה. מירי מחפשת 
את אסתי, הבת החדשה שהגיעה לכיתה לפני כמה ימים, כדי לקרוא לה ולהזמין גם אותה 

לשחק עם כולן בחצר.

הצלצול מכניס את התלמידות לכיתה וגם המורה נכנסת ומתחיל שיעור חשבון. כשמירי 
"אוף, אני לא מצליחה לפתור את התרגילים  ואומרת,  נזכרת  פותחת את המחברת היא 

האלו". דינה, שיושבת לידה, מציעה לעזור למירי ולהסביר לה את התרגילים.

וכולן שמחות. בזמן שמתארגנים, דינה ומירי  יום הולדת בכיתה,  אחרי שיעור חשבון יש 
מספיקות להכין ציור יפה לבעלת יום ההולדת ולכתוב 'מזל טוב'.
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בסוף החגיגה כל בת מקבלת חטיף והמורה מרשה לאכול. גם מירי מברכת ואוכלת בשמחה, 
אך היא מחליטה להשאיר קצת מהחטיף לאחותה הקטנה.

מהסיפור  נהניתי  מאוד  לומר:  כדי  למורה  נגשת  מירי  לצאת.  ממהרות  כולן  היום  בסוף 
שספרת, תודה על השיעור המענין.

המורה מחייכת ומירי מרימה את הכסא כדי להניחו על השולחן. לפני שהיא יוצאת היא 
חושבת שכדאי לשאול את התורנית אם היא צריכה עזרה ולהרים את הכסא של מי שלא 

הגיעה.

אבל  לשחק,  שלה  לחדר  ללכת  ורוצה  שלום,  אומרת  היא  הביתה.  מגיעה  מירי  סוף  סוף 
פתאום היא נעצרת. היא חושבת על אחותה ומגישה לה את החטיף ששמרה לה. אחר כך 

היא חושבת קצת על אמא שבבית, והיא נגשת לשאול את אמא אם צריך עזרה במשהו.

אמא שמחה ואומרת לה: זה יפה שאת חושבת על אחרים ומציעה לעזור. ומירי עונה: כן, אני 
ממש משתדלת ללמוד מהרבי ולגלות רגישות ואכפתיות! 

נספח 1 ב - הקראה למורה 

)כרטיסי הרגישות שאצל התלמידים מסומנים בקו תחתי(:
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נספח 1 ג - כרטיסי רגישות לתלמידים

א ּתוָֹדה  לוַֹמר ְלִאמָּ
ְנְדִויץ', ּוְלַאֵחל  ַעל ַהסֶּ

ָלּה יוֹם טוֹב.

א  סֵּ שׂ כִּ ָלֵצאת ּוְלַחפֵּ
יָנה. ִביל דִּ שְׁ בִּ

ֶהֶגת  ְלָבֵרְך ֶאת ַהנַּ
ְולוַֹמר ָלּה: ּתוָֹדה 

ְויוֹם טוֹב.

אוֹל ָמה ָקָרה  ִלשְׁ
ה ִהיא לֹא  ְוָלמָּ

אוֶֹכֶלת.

ל ַעל  כֵּ ְלִהְסתַּ
ָעה,  ַהסָּ ַהֲחֵברוֹת בַּ
ִחּיּוְך  ּוְלָבֵרְך אוָֹתן בְּ
ת 'ּבֶֹקר טוֹב'. ִבְרכַּ בְּ

ּדּור  ְלָהִזיז ֶאת ַהסִּ
יַע  ְלָחן ּוְלַהצִּ ְלֶאְמַצע ַהשֻּׁ

ל ַיַחד  לֵּ ְלִדיָנה ְלִהְתפַּ
ּדּור. ִמּתוְֹך ַהסִּ

י ְוַלֲעזֹר  ת ְלַחנִּ ָלֶגשֶׁ
ָלּה ָלקּום ּוְלַלּווֹת 

ה. תָּ אוָֹתּה ַלכִּ

ָלֶלֶכת ַיַחד ַלּמוָֹרה 
י ִהיא  ר ָלּה, כִּ ּוְלַספֵּ

ַטח ּתּוַכל ַלֲעזֹר. בֶּ
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נספח 1 ד - כרטיסי רגישות לתלמידים

ִלְקרֹא ָלּה ּוְלַהְזִמין 
ֵחק ִעם  ם אוָֹתּה ְלשַׂ גַּ

ָחֵצר. ן בֶּ לָּ כֻּ

אוֹל ֶאת ַהּתוָֹרִנית  ִלשְׁ
ִאם ִהיא ְצִריָכה ֶעְזָרה 
א  סֵּ ּוְלָהִרים ֶאת ַהכִּ
יָעה. ּלֹא ִהגִּ ל ִמי שֶׁ שֶׁ

ְלָהִכין ִצּיּור ָיֶפה 
ֶדת  ְלַבֲעַלת יוֹם ַהֻהלֶּ

ְוִלְכּתֹב 'ַמזָּל טוֹב'.

לוַֹמר: ְמאוֹד ֶנֱהֵניִתי 
 , ְרתְּ פַּ סִּ ּפּור שֶׁ ֵמַהסִּ
עּור  ּתוָֹדה ַעל ַהשִּׁ

ַעְנֵין. ַהמְּ

ַלֲעזֹר ְלִמיִרי 
יר ָלּה ֶאת  ּוְלַהְסבִּ

יִלים. ְרגִּ ַהתַּ

א  אוֹל ֶאת ִאמָּ ִלשְׁ
ִאם ָצִריְך ֶעְזָרה 

הּו. ַמשֶּׁ בְּ

ִאיר ְקָצת  ְלַהשְׁ
ֵמַהֲחִטיף ַלֲאחוָֹתּה 

ַטנָּה. ַהקְּ
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נספח 3

החלטות טובות

לֹוַמר ֹּבֶקר טֹוב 
ִּבְמאֹור ָּפִנים 
ְלָׁשלוׁש ָּבנֹות.

ְלָהִרים ִּכֵסא ֶׁשל 
ָּבנֹות ֲחֵסרֹות 

ְּבסֹוף ַהּיֹום.

ָלֵתת ַמְחָמָאה 
ְלָׁשלֹוׁש ֲחֵברֹות 

ַהּיֹום.

ָלִׂשים ֵלב ְלַבת 
ׁש ָלּה ֶּבֶגד אֹו  ֶׁשּיֵ
ם ֲחָדִׁשים  ַנֲעַליִ

ֵחס. ּוְלִהְתיַ

ְלָבֵרר ִמי ְצִריָכה 
ֶעְזָרה ְּבִׁשעּוֵרי 
ַלֲעֹזר ָלּה. ת וְ ַּביִ

לֹוַמר ּתֹוָדה ַלהֹוִרים 
ַעל ְׁשלֹוָׁשה ְּדָבִרים 

ֶׁשֵהם עֹוִׂשים 
ֲעבּוֵרנּו.

ְלָבֵרר ִמי ֹלא 
יֹוֵצאת ְלַׂשֵחק 

ַּבַהְפָסָקה 
ן ַמּדּוַע. ּוְלִהְתַעְניֵ

ָלַקַחת ַּדִּפים 
ַלֲחֵבָרה ֲחֵסָרה.

ְלַהְׁשִאיל ֲחָפִצים 
ֵמַהַּקְלָמר 

ַלֲחֵבָרה ֶׁשְּצִריָכה.

ְלִהְתַנֵּצל ִּבְפֵני 
ֲחֵבָרה ֶׁשָּפְגעּו 

ָּבּה ְּבָטעּות.

לֹוַמר ּתֹוָדה 
ַלּמֹוָרה ְּבסֹוף 

ַהִּׁשעּור.

ר  ְלַׁשֵחק/ְלַצּיֵ
ִצּיּור ְלָאח/ָאחֹות 

ָקָטן/ְקַטָּנה.

החלטה טובה

החלטה טובה

החלטה טובה

החלטה טובה

החלטה טובה

החלטה טובה

החלטה טובה

החלטה טובה

החלטה טובה

החלטה טובה

החלטה טובה

החלטה טובה
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נספח 1 - סיפורים

לשימוש המורה

במשפחה:

כבר כמעט שנה שאנחנו מחכים לבר המצוה של אחי הגדול. ליווינו אותו כשהוא נסע אל הרבי 
להנחת תפילין; הלכנו איתו למדוד את החליפה והכובע החדשים; אנחנו כבר כמעט יכולים לשנן 
איתו ביחד את המאמר... אך בסופו של דבר, בדיוק בשבת של העליה לתורה וביום שישי שלפניה 
עומד לרדת שלג כבד. הרבה מהדודים והדודות שהיו אמורים לבוא, לא יוכלו להגיע, ומלמד חבר 
אחד שגר ממש ליד בית הכנסת, גם חברים לא יבואו. אוף! איזו חגיגת בר מצוה עצובה זו הולכת 

להיות!

בכיתה:

היה לנו איזה מבצע של ניקיון בין הכיתות. הפרס הראשון היה טיול לגן חיות. זה לא היה קל! 
חודש שלם הכיתה היתה צריכה להיות מבריקה! אז נכון שפה ושם היה איזה נייר או שביב חידוד 
של עפרון על הרצפה, אבל בסך הכל כל כך השתדלנו! כל כך היינו בטוחים שנזכה! כבר כמעט 

קנינו ממתקים... בסוף, כיתה ד' זכתה. אנחנו עדיין המומים ולא יודעים איך לעכל את זה!

עם עצמי:

שוב אני בדרך הביתה והתעודה בידי. שוב יש בתעודה ציונים רק "טובים" ו"כמעט טובים" ואפילו 
ג' במשמעת. ואני הרי הבטחתי לעצמי שהפעם התעודה תהיה אחרת. גם לאמא הבטחתי, וגם 
למורה, ובמשך שבועיים אפילו השתדלתי מאוד, והנה שוב תעודה מביישת. מה יהיה איתי? אף 

פעם לא אצליח לעמוד בהחלטות הטובות שלי? 
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נספח 2/א

סיפור

היה זה בזמן גלותם של האחים הקדושים רבי אלימלך ורבי זושא. האחים היו עוברים מכפר לכפר 
ומעיירה לעיירה ומלמדים את היהודים הבודדים תורה ודעת, מעוררים אותם לתשובה ולעיתים 

אף פועלים להם ניסים ונפלאות.
באחד מדרכי נדודיהם נתפסו על ידי שוטר זוטר שחשד בהם בגניבה. השוטר לא חקר יותר מידי. 
הוא זרקם לתוך בית כלא פשוט בו נאספו ערב רב של פושעים וגנבים גויים. הצדיקים לא נבהלו מן 
המקום אליו התגלגלו בהשגחה פרטית. מבחינתם בית המדרש והכלא העירוני היו היינו הך. מקום 
בו אפשר להידבק בה' וללמוד את תורתו. גם הגויים לא הפחידו את האחים הקדושים שבטחו בה'.

אולם, כשרצו הצדיקים לעמוד לתפילה גילו כי במרכז החדר עומד דלי מלוכלך ומדיף ריח רע. ליד 
דלי כל כך מלוכלך אי אפשר לעמוד להתפלל. כעת פרץ רבי אלימלך בבכי מר. מדוע אתה בוכה 
אחי היקר?" פנה רבי זושא לאחיו. "איך לא אבכה?" שאל רבי אלימלך, כל כך רוצה אני לעמוד 

בתפילה לפני ה' ולהתקשר אליו ואינני יכול בגלל הדלי המלוכלך 
הזה, איך אבכה כשלא נותנים לי להתחבר ולהתקשר אל ה'?  

אל תבכה, אחי"  ניחם רבי זושא את רבי אלימלך. "הרי ה' שציווה עלינו להתפלל, הוא גם ציווה 
עלינו לא ללמוד ולהתפלל ליד ריח רע. אם כן, בכך שאנו לא מתפללים ליד הדלי הזה אנחנו גם 
מקיימים את מצוותו ומתקשרים אליו, אז מה זה משנה, אחי, רבי אלימלך, אם מקיימים את רצון 

ה' להתפלל, או מקיימים את רצון ה' שלא להתפלל במקום כזה? 
העיקר הוא שאנו מקיימים את רצון ה'!"

ואם אנו מקיימים את רצון ה', הרי עלינו להיות בשמחה". רבי זושא קם ומשך את אחיו ויחד פרצו 
בריקוד סוער. הגויים שרבצו בחדר, איש איש בפינתו, ראו את היהודים הרוקדים והתלהבו, הם 
הקיפו אותם ופרצו במחיאות כפיים וקריאות "הורה" סוערות. שומר הכלא ששמע את המצהלות 
מיהר להיכנס פנימה וקרא בקול רועם: "מה קורה פה? מה החגיגה הזו בבית הכלא! אני דורש 
לדעת מי התחיל את הבלגן הזה תיכף ומיד!" הצדיקים אפילו לא הבחינו בכניסתו, והיו עסוקים 
והצביעו על היהודים כאומרים: הם  ובריקודם. אך הגויים המבוהלים השתתקו  מיד  בדבקותם 
על  לענות  ידעו  לא  הגויים  השומר.  צעק  הזו?"  לחגיגה  להם  גרם  מה  קרה?  "מה  בכל.  אשמים 
הוא  שהבינו  היחיד  הדבר  הקדושים..  האחים  של  משיחתם  כלום  הבינו  לא  הרי  הם  השאלה, 
שמדובר על ה...דלי הזה. והצביעו עליו. השומר העצבני לקח בחמת זעם את הדלי והכריז: "אם זה 

מה שגורם להם אושר, אני אקח להם אותו!" ויצא עם הדלי. 
כך קרה שדווקא בגלל שהיו בשמחה למרות הדלי, גרמה שמחתם שילקח מהם הדלי והם יוכלו 

ללמוד תורה ולהתפלל בנחת...
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נספח 2/ב

הצגה

המורה מזמין שני ילדים, )כל התפקידים במהלך ההצגה נעשים ללא קול. המורה ניגש לילד ומושיט 
לו יד, מכוון אותו אל תפקידו תוך כדי דיבור, אם הילד מסרב – עוברים לילד אחר. הילדים לא 
נדרשים לגלות כישורים מיוחדים בתפקידיהם כך שאין חשיבות להתאמת הילד לתפקיד מסוים(. 
המורה מלביש לילדים זקן או כובע, מציג את הילדים לפני הכיתה ואומר: הנה רבי אלימלך ורבי 
הולכים  הם  הנה  היהודים,  בין  יהדות  להפיץ  כדי  לגלות  שיוצאים  הקדושים  האחים  שני  זושא, 
לפתע  והנה,  בפנטומימה(  ומשוחחים  סיבוב-שניים  עושים  )התלמידים  בלימודם.  ומתפלפלים 
מגיע שוטר, )המורה מקים ילד נוסף ומלביש לו את כובע השוטר( השוטר חושד בהם כי הם גנבים 
וממהר לתפוס אותם: )התלמיד השוטר "תופס" את הילדים( לאן הוא לוקח אותם? לבית הכלא, 
נכון, המורה מכין שני כסאות לפני הכיתה ומכוון את השוטר: הנה כאן, הושב אותם בבית הסוהר. 

יופי. עכשיו עמוד כאן ושמור עליהם שלא יברחו.
פונה אל האחים הקדושים, מה אתם אומרים צדיקים? נבהלתם? אתם מפחדים לשבת  המורה 
בכלא? ובלי לחכות לתשובתם, וגם אם התבלבלו וענו שכן, המורה ממשיך: מה פתאום? צדיקים 
מפחדים לשבת בכלא? צדיקים לא מפחדים מאף אחד, הם יודעים שה' שומר עליהם בכל מקום. 

נכון? הצדיקים מאשרים...
אבל, מגלה המורה, הכלא לא היה ריק, בכלא ישבו הרבה גויים גנבים אמיתיים. רוצחים ושודדים 
ילד, מלביש  ילד ועוד  מסוכנים שבאמת היו צריכים לשבת בכלא. תוך כדי דיבור המורה מביא 
להם כובע או תוקע בידם בקבוק ושולח אותם לשבת על הרצפה סביב הצדיקים. כאשר יש כבר 
כמות מכובדת של "גויים", המורה שואל שוב: עכשיו זה נראה הרבה יותר מפחיד! הצדיקים לא 
גויים מסוכנים ושונאי יהודים. האם הם מפחדים? אתם מפחדים?  סתם בכלא, סביבם יש המון 
הוא שואל את הצדיקים. לא, מה פתאום? שצדיק יפחד בגלל גוי? רבי אלימלך ורבי זושא כמעט 
לא שמו לב בכלל שהם שם... הגיע הזמן להתפלל תפילת שחרית והם מוכנים להתפלל פה בדיוק 
כמו בבית כנסת! הם כבר מתחילים להתפלל )המורה מסמן לילדים לעשות תנועות של סידור עם 
הידיים ולהתנדנד( ופתאום הם מגלים שיש בעיה: )המורה מעמיד את הדלי במרכז החדר( באמצע 
החדר עמד דלי מלוכלך עם ריח רע, ליד דבר כל כך מלוכלך אסור להתפלל! רבי אלימלך היה 
כל כך עצוב. לא בגלל הכלא, הוא לא מפחד מכלא! לא בגלל הגויים, הוא לא מפחד מגויים! בגלל 
התפילה! הוא כל כך רוצה להתפלל ולא יכול. המורה מסמן לאחד מן השניים להוריד את הראש 
על ידיו ולבכות. המורה מסמן לילד שמייצג את ר' זושא ללכת ולנחם את אחיו. המורה המקריא 
לכתה את דברי הנחמה תוך כדי שהילדים מבטאים זאת בצורה של פנטומימה.  הוא שואל אותו: 
למה הוא בוכה. אה, הוא בוכה כי הוא רוצה להתקשר לקדוש ברוך הוא על ידי התפילה ולא יכול. 
בגלל הדלי. רגע, אומר ר' זושא לאחיו העצוב:  אל תבכה, כמו שאפשר להתקשר לה' על ידי מצוות 
תפילה, כך אפשר להתקשר לה' על ידי זה שלא מתפללים ליד ריח רע! כי גם זו מצוה שלו! לא 
להתפלל ליד ריח רע! אז אם אנחנו לא מתפללים ליד ריח רע, אנחנו עושים  מצוה! אנחנו מקימים 
רצון של ה'. המורה חוזר שוב עד שהוא בטוח שהרעיון הובן ומיד מציע: אז אם כל כך שמח, בואו 
נרקוד! אם החברה מספיק משתפים פעולה ורוקדים לבד, מצוין. אם לא, המורה מרקיד אותם. 
אחרי סיבוב או שניים המורה קורא לגויים ואומר להם: תראו, היהודים החדשים בכלא רוקדים, 
אתם לא כל כך מבינים למה. כי אתם גויים, אבל זה מאד נחמד, בואו, תמחאו לנו כפיים, תגידו 
"הורה"! אחרי כמה דקות של "שמח" אומר המורה לשומר: אתה השומר, אתה לא מוכן שיעשו 

שמח בכלא. כלא הוא עונש ולא מסיבה. בוא, תגיד להם: מה זה פה? מי החליט 
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לעשות כאן שמח? אחרי שהשומר כועס אומר המורה לגויים: אתם נבהלים מהשומר. מהר מהר תעמדו בצד. 
תצביעו על היהודים שהשומר יבין שהם התחילו לרקוד ולא אתם. תראו, אומר המורה לכיתה, הצדיקים 

הקדושים כל כך שמחים שכבר לא מפריע להם הדלי המלוכלך ולא שאי 
אפשר להתפלל ואפילו לא שמו לב לשומר הכועס... שומר, תשאל את כל הגויים פה למה היהודים האלה 
כל כך שמחים ורוקדים. תצביעו על הדלי, אתם הרי לא באמת יודעים למה הם שמחים, אבל ראיתם שהם 

דברו על הדלי, נכון? 
אז תצביעו על הדלי ותגידו לשומר: בגלל הדלי הזה הם שמחים.  המורה פונה לשומר: שומר, אתה מרשה 
שיהיו שמחים אצלך בכלא? לא, נכון? אז תיקח להם את הדלי! אם הדלי משמח אותם כל כך שהם מתחילים 

לרקוד, אז תיקח להם אותו, 
שיהיו עצובים... השומר לוקח את הדלי והולך.

רבי אלימלך! רבי זושא! המורה קורא לתלמידים, תראו, בזכות השמחה שלכם, ה׳ עזר לכם!
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סיפור א

אמא לא הרגישה טוב. היא פשוט שכבה במטה ולא יכלה 
לקום. היא התקשרה לאבא והוא אמר שהוא מיד עוזב את 
העבודה וחוזר הביתה. תוך שעה הוא יהיה בעזרת השם 

בבית. בינתים אני הייתי צריכה להיות עם כולם, לבדי!

בהתחלה כשראיתי איך רחלי ודודי רבים ומושכים אחד 
לשני בשערות ויוספי התינוק בוכה בלול שלו, רציתי גם 
שאבא  עד  ארוך  ארוך  בכי  לבכות  לבכי...  להצטרף  אני 
יבוא. הדמעות כבר עלו לי בגרון כשהבנתי שזה לא כדאי. 
ולא  לי אפשרות פשוט לבכות  אין  בכורה  הרי בתור בת 

לעשות כלום. אז אם כבר לא לבכות, לפחות לצחוק!

אני  ילדים,  ״שלום  ואמרתי:  הראש  על  מטפחת  לבשתי 
האמא החדשה שלכם״. הם הפסיקו לריב והסתכלו עלי. 
״עכשיו מסדרים על רגל אחת״, הודעתי להם. אוספים את 
הצעצועים ושמים אותם במקום, רק על רגל אחת״. איך 
שהם התלהבו! סדרו וצחקו... אני הכנתי בקבוק ליוספי 
ודגדגתי אותו, שגם הוא יצחק. אחר כך נכנסתי למטבח 
פרצופים  לפרוסות  עשיתי  פרוסות.  על  גבינה  ומרחתי 
מגמבה וזיתים, רחלי ודודי כל כך צחקו! הם אכלו הכל 
צ׳יק צ׳ק ובקשו עוד. פתאום גיליתי שאבא עומד, מתסכל 

עלינו ומחיך, מה, כבר עברה שעה? 
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סיפור ב

לגדי אין חברים. וכמו כל ילד שאין לו חברים הוא מאוד 
עצוב מזה. גדי מגיע בבוקר עצוב, רוצה מאוד שמישהו 
שזה  מאמין  אינו  אבל  איתו,  לשחק  לו  ויציע  אליו  ייגש 

יקרה. ובאמת כלום לא קורה.

יום אחד, כשהוא היה אצל סבא אחרי הצהרים, מצא ספר 
עצות עתיק ומסתורי. הוא דפדף לכאן ולכאן ופתאום גילה 
שכתוב בכותרת: ״עצות לנשיאת חן״. הוא חושב שזה מה 
שהוא צריך. הוא פשוט לא מוצא חן בעיני הילדים. הרי הם 
סתם לא משחקים איתו. הוא לא רב ולא רימה אותם, לא 
שיקר ולא עקף, לא הייתה לו הזדמנות! בכלל לא שתפו 

אותו.

גם  מחויך,  היה  בשיעור  גם  בחיוך.  לכתה  הגיע  למחרת 
בדרך הביתה. כמה ילדים פנו אליו ואמרו לו ״בוקר טוב״ 
ו״צהריים טובים״. היה זה שיפור קטן. אחרי יומיים הציע 
לו יוסי ללמוד יחד למבחן. בסיום הלימוד שאל גדי: ״מה 
קרה שהצעת לי פתאום ללמוד יחד?״ ״פשוט נעים איתך״, 

השיב יוסי, ״אתה חיכן כזה ולא ממורמר כמו שהיית״.
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נספח 1

סיפור ג

הגיעו  לא  קשה.  מאוד  תקופה  הייתה  המוכר  לאפרים 
מספיק קונים, מוצרים שהזמין התקלקלו וירקות יקרים 
נרקבו. גם בעלי המפעלים שאתם הוא עובד לא התחשבו, 
ורצו שישלם מיד את החובות. המכולת עצמה צריכה דחוף 

שפוץ ואין לו אגורה!

הוא הלך וספר הכל לרב. הרב אמר שיחשוב כיצד להשיג 
שומע,  אתה  שמח!  להיות  כל   קודם  ״אבל  הלואה,  לו 
אפרים?״ אפרים מאוד השתדל. הוא היה מתאמץ לשיר 
לעצמו בלב בזמן שהוא עובד, לחשוב על הנכדים החמודים 
שלו במקום על הדאגות, וכן, אפילו לדמין איך הוא יוצא 

מהמצב המרגיז הזה בכל מיני דרכים.

כמעט בלי לשים לב, השתפר המצב. הוא לא זכה ב׳לוטו׳, 
אבל לקוחות החלו להגיע יותר, בעלי המפעלים נהיו רכים 
יותר, את השיפוץ עשה לו אח שלו בזיל הזול וממש יפה. 

אפילו הירקות, כאילו חיכו בסבלנות ולא התקלקלו...

אפרים:  הלואה, שאל  לומר שהשיג  רק כשהרב התקשר 
״הלואה? אה, הכל הסתדר פתאום, הרב, לא יודע איך!״ 
הרב צחק. ״אני חושב שאני יודע. מי שחי בשמחה, ממשיך 

על עצמו ברכה מלמעלה!״
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נספח 1 - סיפורים

לשימוש המורה

סיפורו של שימי:

שלום, שמי שימי. יש לי בעיה לא קלה הגורמת לי, או יותר נכון, היתה גורמת לי בעבר, הרבה 
ומושיטים את היד לקבל  יושבים ברחוב  ענייה. לא שאנחנו  צער. הענין הוא שהמשפחה שלי 
צדקה, חס ושלום! וגם לא מסתובבים עם בגדים קרועים, ולא רעבים ללחם. אבל בהחלט אין לנו 

כסף לכל מה שאנחנו רוצים ואפילו לא לכל מה שאנחנו צריכים.

בגדים למשל, אנחנו מקבלים מכל מיני שכנות ודודות, דברים שהם לא צריכים. ואם עדיין חסר, 
אמא הולכת לבחור לנו בגמ"ח. ילקוטים אף פעם לא קיבלנו חדשים, אפילו לא לכיתה א'! וככה 

יש כל מיני דברים שהייתי רוצה כמו כל ילד, ואין לי.

כבר אמרתי לכם שפעם הייתי מאד עצוב מכל מיני דברים כאלה. היום כבר לא. החלטתי להקטין 
את הבעיה לגודל של גרגר אורז, ואז כבר לא אכפת לי ממנה, כי למי אכפת מבעיה שהיא יותר 

קטנה מגרגר אורז?

איך עושים את זה? ככה: לדוגמה הילקוט. אני מתחיל להיות עצוב כי רק לי אין ילקוט חדש. 
אז אני חושב על מחשבות שיקטינו את הצער: למשל, שבמילא כל הילקוטים החדשים נהיים 
אבטיח  בגודל  קודם  שהיתה  )הבעיה  שלי,  הילקוט  לבין  ביניהם  הבדל  אין  ואז  ישנים  כך  אחר 
ירדה עכשו לגודל של אשכולית!( ושכשהילקוט ישן אפשר לשבת עליו בתחנה בלי לדאוג שהוא 
יתקלקל, )האשכולית ירדה כבר לגודל קלמנטינה!( ושהכי בוגר להיות עם ילקוט ישן, ולא עם 
לי  ועכשיו לא אכפת  אורז(  גרגר  בגודל של  )זהו, הבעיה כבר  א'!  ילד בכיתה  ילקוט חדש כמו 

בכלל, למי אכפת מבעיה כל כך קטנה?

סיפורו של דודי:

ולא  שלום, שמי דודי. ואם אני צריך לספר לכם מה הבעיה שלי, זה סימן שאתם קוראים עלי 
רואים אותי. כי אם הייתם רואים אותי לא הייתם צריכים לשמוע מה הבעיה שלי, הייתם פשוט 
רואים.  אני ילד על כיסא גלגלים. מאז שנולדתי היו הרגליים שלי חלשות מדי כדי להחזיק אותי. 

עברתי הרבה טיפולים וגם כמה ניתוחים, אבל שום דבר לא עזר. ובינתיים אני בכיסא גלגלים. 

בוודאי אתם שואלים את עצמכם איך ילד כמוני יכול לשמוח, אספר לכם: בתחילה באמת היה לי 
מאד קשה. ואז החלטתי לעשות לי ארנק בדמיון, ולשים בו את כל הדברים הטובים שיש לי: יש 
לי הורים טובים ואוהבים; יש לי אח תינוק חמוד שאני אוהב אותו מאוד; יש לי שכל להבין את 
מה שאני לומד; וחוץ מן הרגליים, אני בריא ברוך ה' ולא צריך לקחת תרופות. כל פעם שאני נזכר 

במשהו טוב שיש לי אני מוסיף אותו לארנק שלי.

לפעמים נופלת עלי עצבות. במיוחד בזמנים שאני מרגיש את הקושי בלהיות נכה. ואז אני מוציא 
את הארנק הדמיוני שלי וסופר את כל המתנות הנפלאות שקיבלתי, ולאט לאט העצבות בורחת 

ואני מתמלא בהרגשה נהדרת של עשירות.



שיעור 1

האמצעים / שמחה פורצת גדר

שיעור 20 שמחה פורצת גדר
תמיד בשמחה

חב"ד דעת
מתחברים

כיתה ב׳ ב״ה

סיפורו של לייזר:

שלום, שמי לייזר. אין לי ברוך ה' בעיה מיוחדת כמו שימי או דודי. אני סתם ילד רגיל שמאד מהר 
נהיה עצוב. מכל דבר. פעם חזרתי הביתה ובדיוק כשעליתי במדרגות, פתחה שירה אחותי את 
הדלת וגרפה את המים החוצה. מעט מים פגעו בי ואני התרגזתי מאוד. כולם ניסו להרגיע אותי 
וזה היה קשה מאוד. המשכתי לטעון שאני לא סובל שישפריצו עלי מים. חיים אחי ניסה לומר 

שזה לא כזה נורא, אבל אני התעקשתי. זה נורא ואיום!

באותו צהרים לא נגמרו התקריות שלי עם שירה, כשישבתי בחדר להכין שיעורים, היא נכנסה 
פתאום וכבתה את האור. סתם, לא שמה לב שאני שם. כל כך כעסתי. אני מפחד מחושך, אני שונא 

חושך, למה עושים לי את זה?

פורים  ליריד  איתו  לבוא  אותי  והזמין  בהתלהבות,  נכנס  בדיוק  יוסי  שלי  הדוד  שבן  היה  הנס   
שהכיתה שלו תכננה. הלכתי, אולי גם כדי להרגע. ביריד היה משהו, באמת כיף, אבל יותר מכל 
אהבתי את מנהרת החושך. הילדים של כיתה ח' בנו אותה, מכל מיני שולחנות הפוכים ושמיכות. 
נכנסים בלי לראות כלום, לתוך חושך גמור, וצועדים לפי מסלול מסוים. בדרך שומעים קולות 
מוזרים, חוטפים שפריצים של מים ואפילו איזה ענן של קמח מתרומם לו פתאום ומחניק את 

הילדים הזוחלים... כל כך נהניתי עד שחזרתי לתחנה הזו לפחות ארבע פעמים!

בדרך חזרה חשבתי לעצמי איך זה שדוקא אני שכל כך רגיש למים וחושך, אהבתי את מנהרת 
החושך כל כך. טוב, זו לא חוכמה, עניתי לעצמי: כאן מדובר על מנהרה שעשו במיוחד כדי לשמח 

אותי ולא סתם מים שהשפריצו בטעות. וזה הבדל גדול!

ידי  על  מכוונים  היו  גרפה  ששירה  המים  גם  כי  הבדל.  שום  שאין  פתאום  חשבתי  במיטה  אבל 
מישהו מלמעלה שאוהב אותי מאד ועושה הכל לטובתי, ע"י ה'.  ומאז, כל פעם שאני מתרגז או 
עצוב בגלל משהו שקורה, אני מזכיר לעצמי שכל החיים זה מן מנהרת חושך, וכל מה שקורה לנו 

מכוון מלמעלה על ידי מישהו שאוהב אותנו, אז מה יש להיות עצוב בכלל?

נספח 1 - סיפורים - המשך

לשימוש המורה



שיעור 1

המטרה - גאולה

שיעור 21 גאולה
אחכה לו

חב״ד חכמה
פותחים

כיתה ב׳ ב״ה

נספח 1

דו שיח - דף למורה



שיעור 1

המטרה - גאולה

שיעור 21 גאולה
אחכה לו

חב״ד חכמה
פותחים

כיתה ב׳ ב״ה

נספח 2

סיטואציות



שיעור 1

המטרה - גאולה

שיעור 21 גאולה
אחכה לו

חב״ד חכמה
פותחים

כיתה ב׳ ב״ה

נספח 6

סיפור



שיעור 1

המטרה - גאולה

שיעור 22 גאולה
אחכה לו

חב"ד בינה 
מתבוננים

כיתה ב׳ ב״ה

נספח 1

סיפור - דף למורה



שיעור 1

המטרה - גאולה

שיעור 22 גאולה
אחכה לו

חב"ד בינה 
מתבוננים

כיתה ב׳ ב״ה

נספח 1

המשך סיפור



שיעור 1

המטרה - גאולה

שיעור 22 גאולה
אחכה לו

חב"ד בינה 
מתבוננים

כיתה ב׳ ב״ה

נספח 2
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שיעור 1

המטרה - גאולה

שיעור 22 גאולה
אחכה לו

חב"ד בינה 
מתבוננים

כיתה ב׳ ב״ה

נספח 3

סיטואציות



שיעור 1

המטרה - גאולה

שיעור 22 גאולה
אחכה לו

חב"ד בינה 
מתבוננים

כיתה ב׳ ב״ה

נספח 4

אירועים - דף למורה



שיעור 1

המטרה - גאולה

שיעור 23 גאולה
אחכה לו

חב"ד דעת
מתחברים

כיתה ב׳ ב״ה

נספח 1

סיפורה של מיכל



שיעור 1

המטרה - גאולה

שיעור 23 גאולה
אחכה לו

חב"ד דעת
מתחברים

כיתה ב׳ ב״ה

נספח 1

סיפורה של מיכל - המשך



שיעור 1

המטרה - גאולה

שיעור 23 גאולה
אחכה לו

חב"ד דעת
מתחברים

כיתה ב׳ ב״ה

נספח 3

מקרים לשינוי - דף למורה



שיעור 1

המטרה - גאולה

שיעור 23 גאולה
אחכה לו

חב"ד דעת
מתחברים

כיתה ב׳ ב״ה

נספח 5

סיפור הקומיקס - למורה



שיעור 1

יסוד הקיום של היחיד ושל העם - אחדות ואהבה

שיעור 24 אחדות ואהבה
כל ישראל אחים

חב״ד חכמה
פותחים

כיתה ב׳ ב״ה

נספח 2



שיעור 25שיעור 1 אחדות ואהבה
כל ישראל אחים

חב"ד בינה 
מתבוננים

כיתה ב׳ יסוד הקיום של היחיד ושל העם - אחדות ואהבהב״ה

נספח 2

סיפורים



שיעור 25שיעור 1 אחדות ואהבה
כל ישראל אחים

חב"ד בינה 
מתבוננים

כיתה ב׳ יסוד הקיום של היחיד ושל העם - אחדות ואהבהב״ה

נספח 2

סיפורים



שיעור 25שיעור 1 אחדות ואהבה
כל ישראל אחים

חב"ד בינה 
מתבוננים

כיתה ב׳ יסוד הקיום של היחיד ושל העם - אחדות ואהבהב״ה

נספח 2

סיפורים



שיעור 1 אחדות ואהבה
שיעור 26כל ישראל אחים חב"ד בינה 

מתבוננים

כיתה ב׳ יסוד הקיום של היחיד ושל העם - אחדות ואהבהב״ה

נספח 2

סיפורו של דויד



שיעור 27שיעור 1 חב"ד דעת
מתחברים

כיתה ב׳ ב״ה

אחדות ואהבה
כל ישראל אחים

יסוד הקיום של היחיד ושל העם - אחדות ואהבה

נספח 1

הסיפור של שמעון



שיעור 27שיעור 1 חב"ד דעת
מתחברים

כיתה ב׳ ב״ה

אחדות ואהבה
כל ישראל אחים

יסוד הקיום של היחיד ושל העם - אחדות ואהבה

נספח 2



שיעור 1

יסוד הקיום של היחיד ושל העם - התורה

שיעור 28 לימוד תורה
התורה היא חיינו

חב״ד חכמה
פותחים

כיתה ב׳ ב״ה

נספח 1

סיפור השועל והדגים



שיעור 1

יסוד הקיום של היחיד ושל העם - התורה

שיעור 28 לימוד תורה
התורה היא חיינו

חב״ד חכמה
פותחים

כיתה ב׳ ב״ה

נספח 3

סיפורים על שמירת מצוות לאורך ההיסטוריה



שיעור 1

יסוד הקיום של היחיד ושל העם - התורה

שיעור 28 לימוד תורה
התורה היא חיינו

חב״ד חכמה
פותחים

כיתה ב׳ ב״ה

נספח 3

סיפורים על שמירת מצוות לאורך ההיסטוריה



שיעור 1

יסוד הקיום של היחיד ושל העם - התורה

שיעור 28 לימוד תורה
התורה היא חיינו

חב״ד חכמה
פותחים

כיתה ב׳ ב״ה

נספח 3

סיפורים על שמירת מצוות לאורך ההיסטוריה



שיעור 1

יסוד הקיום של היחיד ושל העם - התורה

שיעור 28 לימוד תורה
התורה היא חיינו

חב״ד חכמה
פותחים

כיתה ב׳ ב״ה

נספח 3

סיפורים על שמירת מצוות לאורך ההיסטוריה



שיעור 1

יסוד הקיום של היחיד ושל העם - התורה

שיעור 28 לימוד תורה
התורה היא חיינו

חב״ד חכמה
פותחים

כיתה ב׳ ב״ה

נספח 3

סיפורים על שמירת מצוות לאורך ההיסטוריה



שיעור 1

יסוד הקיום של היחיד ושל העם - התורה

שיעור 28 לימוד תורה
התורה היא חיינו

חב״ד חכמה
פותחים

כיתה ב׳ ב״ה

נספח 3

סיפורים על שמירת מצוות לאורך ההיסטוריה



שיעור 1

יסוד הקיום של היחיד ושל העם - התורה

שיעור 28 לימוד תורה
התורה היא חיינו

חב״ד חכמה
פותחים

כיתה ב׳ ב״ה

נספח 5

סיפור - לימוד תורה



שיעור 1

יסוד הקיום של היחיד ושל העם - התורה

שיעור 28 לימוד תורה
התורה היא חיינו

חב״ד חכמה
פותחים

כיתה ב׳ ב״ה



שיעור 29שיעור 1 לימוד תורה
התורה היא חיינו

חב"ד בינה 
מתבוננים

כיתה ב׳ יסוד הקיום של היחיד ושל העם - התורהב״ה

נספח 2

סיפורים



שיעור 29שיעור 1 לימוד תורה
התורה היא חיינו

חב"ד בינה 
מתבוננים

כיתה ב׳ יסוד הקיום של היחיד ושל העם - התורהב״ה



שיעור 1 לימוד תורה
שיעור 30התורה היא חיינו חב״ד דעת 

מתחברים

כיתה ב׳ יסוד הקיום של היחיד ושל העם - התורהב״ה

נספח 1

סיפור



שיעור 1 לימוד תורה
שיעור 30התורה היא חיינו חב״ד דעת 

מתחברים

כיתה ב׳ יסוד הקיום של היחיד ושל העם - התורהב״ה

נספח 2

הפעולות של חני



שיעור 1 לימוד תורה
שיעור 30התורה היא חיינו חב״ד דעת 

מתחברים

כיתה ב׳ יסוד הקיום של היחיד ושל העם - התורהב״ה

נספח 3

לוח משחק



שיעור 1 לימוד תורה
שיעור 30התורה היא חיינו חב״ד דעת 

מתחברים

כיתה ב׳ יסוד הקיום של היחיד ושל העם - התורהב״ה

נספח 4

אירועים למשחק



שיעור 1 לימוד תורה
שיעור 30התורה היא חיינו חב״ד דעת 

מתחברים

כיתה ב׳ יסוד הקיום של היחיד ושל העם - התורהב״ה

נספח 5

התנהגות תואמת ומנוגדת



שיעור 31שיעור 1 חב״ד חכמה
פותחים

כיתה ב׳ ב״ה

ניהול הזמן באופן מתאים ובטוח
החופשה - זו ההזדמנות שלי

ממשיכים בשליחות מחוץ למסגרת -
ניצול הזמן באופן בטוח

נספח 1

עלילה למורה



שיעור 31שיעור 1 חב״ד חכמה
פותחים

כיתה ב׳ ב״ה

ניהול הזמן באופן מתאים ובטוח
החופשה - זו ההזדמנות שלי

ממשיכים בשליחות מחוץ למסגרת -
ניצול הזמן באופן בטוח

נספח 2

משל ותמונות




