
שיעור 1 חב"ד חכמה פותחים

אני בחברה / כוחות ויכולות

 כוחות ויכולות
שיעור 1מי את? הכרות עם הנשמה 

נספח 2: 

ִני? ָנה ֶאְקֶנה ְלׁשָ ָאדֹם: ֵאיזֹו ַמּתָ

ְתרֹון? לֹא ֶאְצִלי... ָעָיה ְוַהּפִ ׁש ּבְ ָצהֹב: ַמּמָ

ׁשּוט ַלְחׁשֹב ַיַחד... ַחד – ּפָ ִלי ּפַ ִריְך ּבְ ּצָ ֶבת ׁשֶ תֹם: ֲאִני חֹוׁשֶ ּכָ

ָאדֹם: ָידּוַע ְלָכל ַהֲחֵברֹות
ּיֹות ָער ְוֻגּמִ ּוֵטי ׂשֵ ִני אֹוֶהֶבת ִקּשׁ ָ ּשׁ ׁשֶ  

ַפע ְוֶאֱארֹז ֲחִגיִגי, ׁשֶ ֶאְקֶנה ָלּה ּבְ  
ָנִתי. ַמּתְ ַמח ּבְ ׂשְ י ּתִ ֵאין ָסֵפק ּכִ  

ים ַחּמֹות, ב ִעם ִמּלִ ׁשּוט ֶאְכּתֹב ָלּה ִמְכּתָ ָצהֹב: ּפָ
ל ַהֲחֵברֹות. ין ּכָ ה ִהיא ֲהִכי ְיָקָרה ִלי ִמּבֵ ּמָ ּכַ  

יׁש ֲחׁשּוָבה ּוְמֻיֶחֶדת, ְרּגִ ְך ּתַ אי ּכָ ַוּדַ  
ֶדת?... יֹום ֻהּלֶ ה ּבְ ָמה יֹוֵתר ַמְתִאים ִמּזֶ  

ה, ִפּלָ ּתְ ם ּבַ ה ְלִהְתַקּדֵ ִמיד ְמַנּסָ ִני ּתָ תֹם: ׁשָ ּכָ
ה. ֻעּלָ אּוַלי ִסּדּור ָיֶפה ִיְפַעל ֶאת ַהּפְ  

ת ְצָדָקה ַלֶחֶדר א ֻקּפַ ּמָ ׁשֶ  
ֵסֶדר? ְוָאז ַהּכֹל ִיְהֶיה ּבְ  

ׁש ִחיָדה, אן? זֹו ַמּמָ ַיַחד: ֶרַגע! ָמה קֹוֶרה ּכָ ן ּבְ ּלָ ּכֻ
ְלִמידֹות אֹו ְלַתְלִמיָדה? לֹוׁש ּתַ ָנה ִהיא ְלׁשָ ּתָ ַהּמַ



שיעור 1 חב"ד חכמה פותחים

אני בחברה / כוחות ויכולות

 כוחות ויכולות
שיעור 1מי את? הכרות עם הנשמה 

נספח 4: 

ִליָדה. ְך אֹוֶהֶבת ְגּ ל ָכּ ֲאִני ָכּ

ֲאִני ֲהִכי ֲחׁשּוָבה.

יב ַרק ְלַעְצִמי ַאְקִשׁ

ר? יַע ֲארּוַחת ֶעֶשׂ ִגּ ָבר ַתּ ָמַתי ְכּ

ק ִלי... ִהי ׁשֹוקֹוָלד? ִמְתַחֵשּׁ ֵיׁש ְלִמיֶשׁ

אֹוֲהִבים אֹוִתי. יף ִלי ָלַדַעת ֶשׁ ֵכּ

תֹוָרה ּיּון ְבּ ׁש ְמֻאְכֶזֶבת ֵמַהִצּ ֲאִני ַמָמּ

ם ִמיד ְקׁשּוָרה ְלַהֵשּׁ ֲאִני ָתּ

ֲאִני אֹוֶמֶרת ֶזה ֱאֶמת ל ָמה ֶשׁ ָכּ

ַח אֹוִתי ְלַקֵיּם ִמְצוֹות ֵמּ ְמַשׂ

ם ֲאִני ֵחֶלק ֵמַהֵשּׁ

ִליחּות ם ְשׁ י ָלעֹוָלם ְלֵשׁ ְעִתּ ִהַגּ

ם רֹוֶצה ַהֵשּׁ ַדאי ְלַקֵיּם ָמה ֶשׁ ְכּ

ֵמַח. ִיְּהֶיה ִלי ָשׂ ָחׁשּוב ִלי ֶשׁ

יִני ַוֲאִני ֲעצּוָבה י ִעם ִדּ ַרְבִתּ



שיעור 1

אני בחברה / כוחות ויכולות

 כוחות ויכולות
שיעור 2מי את? הכרות עם הנשמה  חב"ד בינה מתבוננים

נספח 3: 

תלמידים נכבדים,

אני הגוף. אני חשוב ומשמעותי לכן תמיד הקשיבו רק לי. אני דואג 
שתשנו כשצריך, שתאכלו, שתשתו. לכן אני מאוד חשוב, כלומר, בדרך 

כלל... שימו לב שלפעמים אני אומר לכם לאכול המון סוכריות טופי וזה 
לא ממש בריא, או לבקש עוד ועוד פיצה עם המון גבינה צהובה. מה 

לעשות? זה אני, כשטעים, קשה לי להתגבר. נו, אף אחד אינו מושלם... 
וכשאתם עייפים ופשוט קשה לכם לקום בבוקר ואתם מאחרים לבית 
ספר, אז זה שוב אני. אני לוחש לכם שלא משנה כמה ישנתם - תשנו 

עוד...לכן כדאי לבחור בי....

תלמידים נכבדים,

 נכון תמיד שואלים איך אתם מרגישים? זה בגלל שרגשות הם כל כך 
חשובים...צריך להקשיב לנפש, אך האמת היא שלהשמע רק לנפש, זה 

עלול להיות בעייתי. אם נניח שאתם מאוד מאוד כועסים, אני יכולה 
להציע לכם לשבור צלחת או שתיים, וגם אם אתם מאוד עסוקים ויש 

לכם מחר מבחן בחשבון אני יכולה לארגן שמרוב לחץ תשכחו את כל לוח 
הכפל. לא נעים... אני גם יכולה לגרום לכם שתהיו כל כך ביישנים עד 

שתשתקו גם כשיש לכם משהו ממש חשוב לומר... תבינו, אין כמו 
הנפש! צריך להרגיש ולחיות רק על פי הנפש... תבחרו רק בי!

זו אני, הנשמה. הכינוי שלי זה חלק אלוק ממעל ממש. חלק מה'. באמת. 
ולא רק שאני חלק ממנו, אני תמיד קשורה אליו. אני אחראית לזה 

שתתנהגו באהבת ישראל ותתחשבו בחברים. לדוגמא אם מישהו הגיע 
עצוב לכיתה אני אדאג שתשמחו אותו. אני גם אחראית לזה שתגידו 
תהילים, תתפללו ותתחברו לה' וגם אם אתם מאוד נעלבתם, תצליחו 

להתאפק. אני אף פעם לא משקרת לכם כי אני חלק מה' שהוא אמת, אז 
גם אני-כולי אמת...
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נספח 4: 



שיעור 1

אני בחברה / כוחות ויכולות

 כוחות ויכולות
שיעור 2מי את? הכרות עם הנשמה  חב"ד בינה מתבוננים

נספח 5: 

ַמֲאָסר. י"צ ּבְ י ָהַרּיַ ִסּפּור ָהַרּבִ

ַמֲאָסר ב ּבְ י"צ ָיׁשַ י ָהַרּיַ ָהַרּבִ ׁשֶ ּכְ
ִמיִדית לֹא ָסר, ְרּכֹו ַהּתְ ִמּדַ

ם רֹוֶצה  ֵ ַהּשׁ ָמה ׁשֶ ב ַרק ּבְ ֵ ִהְתַחּשׁ
ה. ַהחֹוֵקר ִיְהֶיה ְמֻרּצֶ ַאג ׁשֶ ְולֹא ּדָ
ַאַחת ַהֲחִקירֹות ָזַעם ַהחֹוֵקר ּבְ

לֹא ֶאְהֶיה ַסְבָלן יֹוֵתר
ַלף ּובֹו ִנְפֵנף ַמֵהר ח ׁשָ יסֹו ֶאְקּדָ ִמּכִ
ר" ים ְלַדּבֵ ַרם ְלַרּבִ ה ּגָ ֲעצּוַע ַהּזֶ "ַהּצַ
תֶֹקף ְללֹא ַחת יצ ּבְ י ָהַרּיַ ָאַמר ָהַרּבִ

ה ְלָכְך ִהיא ַאַחת: ּבָ ַהּסִ
ֵני ֱאלִֹקים ְועֹוָלם ֶאָחד  ׁש לֹו ׁשְ ּיֵ ִמי ׁשֶ

ַחד ֲעצּוַע ֶזה ְיעֹוֵרר ּבֹו ּפַ ּצַ אי ׁשֶ ַוּדַ
ֵני עֹוָלמֹות ֶוֱאלִֹקים ֶאָחד ַאְך ִלי ֵיׁש ׁשְ
ֶאְפַחד... ְוָעַלי ַצֲעצּוַע ֶזה לֹא ּפֹוֵעל ׁשֶ



שיעור 4תיקון המידות- יושר
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נספח 2: 
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ָהֱאֶמת
ֶרת אֹוִתי   ְמַקֶשּׁ

ם. ְלַהֵשּׁ

ֲאִני אֹוֵמר  ֶשׁ ְכּ
ֶאת ָהֱאֶמת,
 ֲאִני ָרגּוַע.

ֲאִני אֹוֵמר ֶשׁ ְכּ
 ֱאֶמת, 

ַמֲאִמיִנים ִלי.

ָעִדיף ֱאֶמת 
לֹא ְנִעיָמה 

ֶקר "ֻמְצָלח". ִמֶשּׁ

ֲאִני אֹוֵמר  ֶשׁ ְכּ
ֱאֶמת, 

ִדים אֹוִתי. ְמַכְבּ

נספח 3: 
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ַרק ִאם ַאֲעִתיק 
ְבָחן ַאְצִליַח! ִמּ ַבּ

ר ֶאת  ִאם ֲאַסֵפּ
ָהֱאֶמת, 

יק ֶזה לֹא ַמְסִפּ
ְמַעְנֵין.

ֶקר  ַהֶשּׁ
יַע אֹוִתי. ַמְרִגּ

ַאף לֹא 
ֶאָחד רֹוֶאה 
י. ְרִתּ ַקּ ִשּׁ ֶשׁ

ֶקר  ַהֶשּׁ
ׁשֹוֵמר ָעַלי.

ִמי 
ר,  ֵקּ ַשׁ ְמּ ֶשׁ

ַמְרִויַח.

ִאם אַֹמר 
ֶאת ָהֱאֶמת, 

ְך. ֵבּ ֶאְסַתּ



שיעור 4תיקון המידות- יושר

אני בחברה / תיקון המידות

חב"ד חכמה פותחים

ֲהִכי  ֲאִני  ֶשׁ ֹוקֹוָלד,  ַהּשׁ עּוַגת  ת.  ָבּ ַשׁ ֶעֶרב  ְבּ ִהְתִחיל  ל  ַהכֹּ
ִית.  ַהַבּ ָכל  ְבּ ָנִעים  ֵריַח  ְוֵהִפיָצה  מּוָכָנה  ָבר  ְכּ ָהְיָתה  אֹוֶהֶבת, 
אֹוָתּה  רֹוָצה  "ֲאִני  ֵמָהעּוָגה.  ִנְטַעם  א  לֹּ ֶשׁ ה  ָשׁ ְקּ ִבּ א  ִאָמּ
ְפָלא  ַהִנּ ָהֵריַח  ח,  ְטָבּ ַהִמּ ְלַיד  י  ָחַלְפִתּ ֶשׁ ַעם  ַפּ ָכל  ְבּ ֵלָמה."  ְשׁ
ק, ּוְפרּוָסה ַאַחת ָמְצָאה ֶאת  י ְלִהְתַאֵפּ י. לֹא ָיכְֹלִתּ ַאִפּ ָעָלה ְבּ
נֹוֶסֶפת  רּוָסה  ְפּ ְלַאַחר  ְמֻצָיּן.  ָהָיה  ֶזה  ְמְמְממ...  ְלִפי.  ּה  ְרָכּ ַדּ
ְגַרת  ִשׁ ֶאת  י  ְכִתּ ִהְמַשׁ רּוִרים,  ַהֵפּ ל  ָכּ ל  ֶשׁ ְיסֹוִדי  ִנעּור  ּוְלַאַחר 
קֹול: "אֹוְיׁש,  א ַהֲהמּוָמה ָאְמָרה ְבּ יַע. ִאָמּ ֶזּה ִהִגּ י ַעד ֶשׁ ִשּׁ יֹום ִשׁ

ִמי ָאַכל ֵמָהעּוָגה?"

ְללֹא  ּלֹו  ֶשׁ ֶלאפֹון  ֶפּ ַבּ נֹוַגַעת  ֲאִני  ֶשׁ אֹוֵהב,  ֵאינֹו  א   ַאָבּ
הּוא  ּוְלֶפַתע  ָחק,  ִמְשׂ ְבּ י  ַחְקִתּ ִשׂ ְסָתם  ֶאְתמֹול,  ְרׁשּות. 
יִתי  ְוִנִסּ ְמִהירּות  ִבּ אֹותֹו  י  ְבִתּ ִהְרַכּ ץ.  ְוִהְתַנֵפּ ָנַפל 

ַבק ַחִיּים. יר ָשׁ ְכִשׁ ְלַהְדִליק ַאְך ְללֹא הֹוִעיל. ַהַמּ

נספח 4: 
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הֹוִדיַע  ְרִביִעי."  ִמּיֹום  ְיֻאַחר  לֹא  יׁשּו  ִגּ ַתּ ָהֲעבֹוָדה  "ֶאת 
ֲאִני  ְמיָֹאׁש.  ָהִייִתי  ְרִביִעי???  יֹום  ֶנְחָרץ.  קֹול  ְבּ ַהּמֹוֶרה 
רּוַע.  ָגּ ַוֲאִפּלּו  ֲעבֹודֹות  ְכִתיַבת  ִבּ טֹוב  לֹא  ׁש  ַמָמּ
ִחּיּוְך  ְלֶעְבִרי  ִחֵיְּך  ָעָיה  ַהְבּ ַעל  ֵאִלי  ֵכִני  ִלְשׁ י  ְרִתּ ַפּ ִסּ ֶשׁ ְכּ
ָהְיָתה  ִלי  ם  ַגּ ָעָיה?  ַהְבּ "ָמה  א:  ֵלּ ְוִהְתַפּ ֱאֶמת  ְיִדיד  ל  ֶשׁ
ם  ַהֵשּׁ ֶאת  ָעֶליָה  ב  ְכתֹּ ִתּ ָעְבָרה.  ֶשׁ ָנה  ָשׁ ֲעבֹוָדה  אֹוָתּה 

יׁש. ָמה יֹוֵתר ַקל ִמֶזּה?" ָך ְוַתִגּ ְלּ ֶשׁ

ְנָין. ִהיא  ִבּ ַבּ ִנית  ַעְצָבּ ֵכָנה ֲהִכי  ַהְשּׁ בֹוָרה ִהיא  ְדּ ֵכָנה  ַהְשּׁ
ה ַאְלָמָנה  י לֹוַמר, ִאָשּׁ ִלּ א ֶשׁ ת ִאָמּ ֶשׁ ת יֹום." ִמְתַעֶקּ "ְקַשׁ
ֶאת  ִיְהֶיה,  א  לֹּ ֶשׁ ָמה  ַחִיּים.  ַבּ ה  ַהְרֵבּ ָעְבָרה  ֶשׁ ֶרת,  ּוְמֻבֶגּ
ּדּוֶרֶגל  ַכּ ַחְקנּו  ִשׁ ְלעֹוָלם.  ח  ַכּ ֶאְשׁ לֹא  ַהּיֹום,  ָרה  ָקּ ֶשׁ ָמה 
ַתח  ּדּור ָעַבר ֵאַלי, ַהֶמּ ֲחָנָיה. ַהַכּ ְנָין, ַבּ ל ַהִבּ ִני ֶשׁ ד ַהֵשּׁ ַצּ ַבּ
ַהּטֹובֹות  ִעיטֹות  ַהְבּ ַאַחת  ֶאת  י  ָנַתִתּ  .2-2 יאֹו.  ִשׂ ְבּ ָהָיה 
ץ  ְוִנֵפּ ַחּלֹון  ַבּ ָלּה  ַגע  ָפּ ּדּור  ַהַכּ ם.  ֶתּ ִנַחְשׁ אי  ַוַדּ ְו...  י  ִלּ ֶשׁ
ֲאָלה: "ִמי  קֹול ּוִמָיּד ָשׁ ה!!!" ָצֲעָקה ְבּ ַרַעׁש. "ֻחְצָפּ אֹותֹו ְבּ

ה ֶאת ֶזה?" ָעָשׂ



שיעור 5תיקון המידות- יושר

אני בחברה / תיקון המידות

חב"ד בינה מעמיקים

נספח 1: 

"אמר ר' לוי: בשעה שאמר הקב"ה לנוח, שיכנס שניים-שניים מכל מין ומין 
לתיבה, באו ונכנסו כולם לתיבה. שניים שניים באו אל נוח )מכל בשר(, נכנסו 

כל אחדו זוג, ועמו. בא השקר ורצה להיכנס אמר לו נוח: "אין אתה יכול 
לבוא, אלא אם כן תיקח לך בן-זוג". פגש בביש-גדא- פחת, אמר לו: "מניין 

אתה בא?" – אמר לו: "אני בא מאצל נח, רציתי להיכנס לתיבה ולא הרשה לי, 
שאמר לי: אם יש לך בן זוג, יכול אתה לבוא. האם רוצה אתה להיות בן זוגי?  
אמר לו: ומה תיתן לי? אמר לו: אני מסכים עמך שכל מה שאני עושה אתה 

מקבל". הסכימו ביניהם שכל מה שהשקר מביא, הביש-גדא לוקח. הלכו 
שניהם לתיבה. כיון שיצאו, היה השקר מביא, והביש-גדא לוקח. הלך השקר 

ואמר לו: "איפה כל הדברים שהבאתי?" אמר לו: "וכי לא כך הסכמת עמי, 
שכל מה שאתה מביא אני לוקח?" לא היה לו פתחון פה. כל מה שהשקר 

מרוויח, הביש-גדא )פחת( לוקח. לכך, "הרה עמל וילד שקר" - )תהלים 
ז( שקר מוליד שקר". ועד עצם היום הזה זה כך, שהשקר כל הזמן עובד 

ומרוויח, וכל מה שהוא מרוויח הוא נותן לבן זוגו, הביש-גד )הפחת(. המדרש 
מתורגם לעברית: )מדרש שוחר טוב ז' – מתורגם לעברית(:

המדרש בשיר להקראה
טיפה ועוד טיפה יורדת,
שקר כבר ממש לחוץ.

ג'ירפות בשיירה מתקדמת,
אבל הוא נשאר בחוץ.

אוי, מבול כבר הגיע,
זה נהיה כבר ממש מסוכן.

אבל רק זוגות זוגות
יכולים להכנס לכאן.

שקר הסתכל ימינה,
מחפש מישהו מאותו הסוג

והנה פחת בדיוק הגיעה
אחחח זהו הזוג!

מאז בכל מקום שיש שקר,
יש גם פחת, הפסד

ניצחי ביניהם הקשר
ואיתם לא כדאי להתמודד...



שיעור 5תיקון המידות- יושר

אני בחברה / תיקון המידות

חב"ד בינה מעמיקים

נספח 2: 

ֶקר
ֶשׁ

ָחת ְפּ
(ֶהְפֵסד)



שיעור 5תיקון המידות- יושר

אני בחברה / תיקון המידות

חב"ד בינה מעמיקים

נספח 3: 

א. יוסי הגיע למבחן, ולא למד יום לפני הבחינה, ביום לפני והמורה שאל: "האם למדת 
למבחן?" 

ב. רבקה השתמשה בעט של דיני ללא רשות, דיני שאלה: "מישהו ראה את העט שלי?"

ג. לאה קמה ונזכרה, שיש היום מבחן בחשבון. אולי היא תספר לאמא שהיא חולה?

ד. אסתי היתה עיפה מאוד. "ברכת ברכת המזון"? שאלה אמא.

ה. מענדי אכל ממתק בלי רשות "לאן נעלם הצ'יפס של שבת?" שאל אבא

ו. המורה שאלה: "מי לא הכין שעורי בית?" דיני התלבטה אם לענות או לא.

ז. רבקה השגיחה על אחיה הקטן אך שקעה בספר. לפתע ראתה, שאחיה שיחק עם תרופה.

ח. יוסי תמיד חלם להיות טייס, אך הלימודים מפרכים. הוא שמע, שאפשר לקנות תעודה 
שדומה ממש לאמיתי, וכך להיות טייס ללא לימודים.

סיום לאירועים – לבחירה

יוסי  אמר, שלא למד, והמורה נתן לו הזדמנות לחזור על החומר. א. 

רבקה ענתה שלא, ולאחר מכן לא היה לה נעים  להחזיר את העט. ב. 

לאה התגברה והלכה לבית ספר. המבחן נדחה למחרת. ג. 

אסתי התגברה, ענתה שלא, והרגישה סיפוק ושמחה. ד. 

מענדי הודה, שהוא אכל את הצ'יפס והתחרט. אבא מאוד העריך מאוד את כנותו. ה. 

דיני הודתה שלא הכינה ש.ב. המורה כעסה, אבל נתנה לה הזדמנות להשלים. ו. 

רבקה התלבטה, אם לומר או לא לומר, אך לבסוף סיפרה לאמא, אמא כעסה אומנם, אך  ז. 
הן מיהרו לבית הרפואה, ואחיה ניצל.

המטוס נע למעלה ולמטה. מה עושים? יוסי לא בדיוק יודע... ח. 



שיעור 6תיקון המידות- יושר

אני בחברה / תיקון המידות

 חב"ד – דעת
מתחברים ומיישמים

נספח 1: 

אסתר אפתה עוגה טעימה, כדי לשמח את בני משפחתה. לפתע נשמעו נקישות על 
הדלת. על הסף ניצבה בת דודתה, המתגוררת בעיר אחרת. אסתר הופתעה מעט, אך 

מיד נזכרה, בת הדודה טלפנה לפני שבוע, ואמרה שתבוא היום.

"איזה יופי שהגעת, אפיתי עוגה טעימה לכבודך, רוצה לטעום?" הציעה אסתר. 

חיים יודע, שדוד אינו מוכן לקבל מתנות מאף לא אחד. לכבוד יום הולדתו של דוד, 
שולח לו חיים מתנה יקרה מאוד, מתוך ידיעה ברורה, שחיים לא יקבל אותה. 

רבקה לא למדה למבחן, ולכן לא ידעה את רוב התשובות. היא הציצה לכיוון הדף של 
חנה, התלמידה החרוצה, והעתיקה ממנה את התשובות, רק במילים שלה. "המורה 
תחשוב שלמדתי היטב, ותתפעל מהתשובות המבריקות", חשבה רבקה בסיפוק . 

בבית שכניו של ראובן שמחה גדולה, נולד תינוק. כולם עוזרים להכין מאכלים לברית 
המילה, ולארגן את אולם בית הכנסת לכבוד האירוע. ראובן מתעצל לעזור. הוא מחכה, 

שיסיימו את כל ההכנות, ורק אז ניגש, ומציע עזרה. כך יחשבו כולם, שגם הוא רוצה 
לעזור, יודו לו על הצעתו הנדיבה, אך יאמרו שהכל כבר מוכן.  

1

2

3
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שיעור 6תיקון המידות- יושר

אני בחברה / תיקון המידות

 חב"ד – דעת
מתחברים ומיישמים

נספח 2: 

"הלל אומר: הווי מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום, 
אוהב את הבריות, ומקרבן לתורה". )פרקי אבות, פרק א, משנה 

י"ב(. 

פירוש רבי עובדיה מברטנורא: "כיצד היה אהרון אוהב שלום? 
כשהיה רואה שני אנשים מתקוטטים, היה הולך לכל אחד מהם, 

שלא מדעת חברו, ואומר לו: "ראה חברך, איך הוא מתחרט ומכה 
את עצמו על שחטא לך, והוא אמר לי, שאבוא אליך שתמחל לו. 

ומתוך כך, כשהיו פוגעים זה בזה )נפגשים(, היו מנשקים זה את זה"



שיעור 6תיקון המידות- יושר

אני בחברה / תיקון המידות

 חב"ד – דעת
מתחברים ומיישמים

משפטים להשלמה

._________________________________ אני  אמת,  אומרת  כשאני 

כשאני לא אומרת אמת, אני _______________________________. 

הוא לפעמים ____________________________.  המחיר של השקר 

גם כשהאמת  קשה, אז אני יודעת ש. _________________________. 

מה שנותן לי כח לא לשקר, זה לזכור ש _______________________.

.____________________________________ כי  משתלמת  האמת 

אמת מחברת אותי ל ____________________________________.

השקר מלחיץ, כי פוחדים שהוא ____________________________.

כשאני מתגברת ולא מעתיקה במבחן, אני _____________________.

._________________________________________ תמיד  האמת 

השקר אף לא פעם _____________________________________.

נספח 4: 



שיעור 7תיקון המידות- יושר

אני בחברה / תיקון המידות

 חב"ד – דעת
מתחברים ומיישמים

נספח 2: 

הסיפור

חלק א'
פעם היה יהודי פשוט שהתפרנס מעגלונות. שכנו, לעומת זאת, הסתובב אף הוא 

בכפרי הסביבה כרוכל. הוא חי מאושר וגם עם סכום הגון של כסף. באחת הפעמים 
ישב העגלון בביתו, והנה הוא שומע תכונה והמולה בבית שכנו. "וודאי שב שכני 

הביתה. אלך לקבל את פניו". היות שהם היו חברים טובים מאוד, נכנס העגלון לבית 
שכנו בלי לדפוק. הבית היה שקט, אולם השולחן היה עמוס בתרמיל ובחפצים שונים, 
המעידים ללא ספק שאבי המשפחה שב ממסע לא קצר. לפתע, נעצר בתדהמה. על 

השולחן היה מונח ארנק כסף שמן. ללא ספק, זהו כל הכסף שהרויח הרוכל במשך 
כמה שבועות. סכום הגון! "איזה חוסר אחריות להותיר כך את הכסף", רצה העגלון 

ללמד את שכנו לקח, והחליט לקחת אליו את הארנק, ומיד אחר כך להודות במעשה 
הקונדס, ולהוכיח נמרצות את שכנו. כך שב העגלון לביתו, כשבידו הארנק היקר. 

כמה דקות חלפו, ורעש המולה נשמעים בבית הרוכל. שוד ושבר!!! הארנק נעלם! 
אשתו נפלה מתעלפת והרוכל עצמו בוכה ומצטער.

כיצד אשיב כעת את הארנק? תהה העגלון. הוא החליט להמתין, ולהמתין... והמתין...

חלק ב'
ההתרגשות רבה! הבעל שם טוב מוביל את נכדו לחופה! ההתרגשות עצומה. וכמובן, 

שכל העיר יצאה כדי לקחת חלק במעמד הנשגב. כולם עקבו במבטם אחרי הבעל 
שם טוב הק'. לפתע, הבחין הבעל שם טוב בעגלה רעועה ובתוכה-יהודי. עזב הבעל 

שם טוב את הכל, פנה לעבר אותו הלך ולחש לאוזנו מספר מילים. "וודאי צדיק נסתר 
הוא!" התלחשו ביניהם ביראת כבוד. ומיהרו לפנות אליו ביראת כבוד. "האם תנחשו 

מי היה העגלון?" היה זה שכנו של הרוכל, שלקח את הארנק. בבושה רבה סיפר 
לתלמידי הבעל שם טוב את הסיפור ואת הדרכתו של הבעל שם טוב, שעדיין לא 

מאוחר להודות באמת.



שיעור 1

השליחות שלי בעולם - עבודת ה׳

שיעור 9 עבודת ה׳
קבלת עול - ערך קיומי

חב"ד בינה 
מתבוננים

כיתה ג׳ ב״ה

נספח 5 - כתב חידה עם פתרון

צוזי צגתבפטצ שצ דמשכטפ 

זכ זהיטפ זפכ יהפפא צממאצ 

שצג חמטמ לתבג תיגטפ "טזבצ 

פטביז" פיתימגצ עפ מב כטפ 

לפס זק צמפי כדממי יהפפא 

שדשכא זפכ.

הפעם הראשונה  בה קיבלנו על עצמנו עול  מצוות 

הייתה בהר סיני כאשר אמרנו: "נעשה ונשמע" 

ומאמירה זו יש לנו כוח עד היום לקיים מצוות 

בקבלת עול.



שיעור 1

השליחות שלי בעולם - עבודת ה׳

שיעור 10 עבודת ה׳
קבלת עול - ערך קיומי

חב"ד דעת
מתחברים ומיישמים

כיתה ג׳ ב״ה

נספח 1/ א - סיפורים

מתנת יום הולדת

לא  שנים  כמה  כבר  שלו.  הפריץ  עם  הסתבך  אחד  יהודי 

הצליח לשלם את דמי החכירה והפריץ רצה לסלק אותו. 

נסע היהודי אל הבעל שם טוב וקיבל ממנו מטבע. "במטבע 

הראשון  הדבר  את  לקנות  "עליך  הצדיק,  לו  הורה  זה," 

שיזדמן לפניך". לאחר שקנה היהודי פרוות כבש פשוטה 

וחזר לצדיק, הורה לו הצדיק להעניק אותה לפריץ במסיבת 

יום ההולדת שלו.

היהודי היה צריך לעשות עבודה קשה של קבלת עול. איך 

ילך עם פרווה פשוטה כל כך לתת לפריץ שגם ככה  הוא 

כועס עליו? זה עלול להיות ממש מסוכן!

לבסוף החליט בהחלטה נחושה לקיים את דבריו של הבעל 

יום  הלך עם הפרווה למסיבת  הוא  עול.  טוב בקבלת  שם 

ההולדת. בתחילה, כעס הפריץ מאוד. הוא זרק אותו לכלא 

והבטיח לטפל בו בהמשך. אחר כך גילה אחד המשתתפים 

וסימלו של  נפלא שמו  טוויים באופן  כי בפרווה  במסיבה 

הפריץ. הפריץ התרגש מן המתנה הנדירה, פייס את היהודי 

והעניק לו את האכסניה במתנה. גם יתר חברי הפריץ העניקו 

לו מתנות רבות.



שיעור 1

השליחות שלי בעולם - עבודת ה׳

שיעור 10 עבודת ה׳
קבלת עול - ערך קיומי

חב"ד דעת
מתחברים ומיישמים

כיתה ג׳ ב״ה

הרבי לעולם אינו טועה

מוישה, בעל אכסניה באחת העיירות, נקלע לצרה צרורה. הפריץ שממנו 
חכר את האכסניה, החליט לקחת ממנו את האכסניה ולהחכיר אותה 

ליהודי אחר. מה יעשה? כיצד יפרנס את משפחתו? 

רעיון עלה במוחו: אצל הפריץ עבד מנהל חשבונות יהודי בשם רבי יוסף. 
אם רבי יוסף ימליץ בעדו אצל הפריץ, אולי הפריץ ישנה את החלטתו. 
נסע מוישה אל הרבי הצמח צדק כדי לבקש ממנו שיכתוב מכתב לרבי 

יוסף מנהל החשבונות, ויצווה לו לדבר טוב עליו, על מוישה.

רגע  שעוד  והודיעו  פנים  במאור  קיבלו  והרבי  הצ"צ  אל  מוישה  נכנס 
ימסור לו את המכתב על ידי משמשו. כאשר יצא המשמש מהרבי ונתן 
למוישה את המכתב, גילה לתדהמתו שהכתובת הרשומה על המכתב 
היא של יוסף אחר, ולא של יוסף מנהל החשבונות. חשב מוישה שהרבי 

טעה.

"הרבי לעולם אינו טועה!" הבהירו לו בניו של הרבי. "סע בקבלת עול 
לרבי יוסף שכתוב על המעטפה ותראה נסים ונפלאות".

יוסף שהיה רשום  ונסע בקבלת עול אל אותו  עשה מוישה כדבריהם 
על המעטפה. רבי יוסף כלל לא הכיר את הפריץ ולא הבין מדוע מוישה 

הגיע אליו. אך הוא קיבל אותו במאור פנים כפי בקשת הרבי.

מוישה  של  הפריץ  הדלת.  על  דפיקות  נשמעו  בקור,  בשלג,  בלילה, 
נקלע לסערה ובכוחותיו האחרונים הצליח להגיע אל הבית. מיהר רבי 
כאשר  מאכל.  דבר  לו  והכין  אותו  חימם  יבשים,  בגדים  לו  ונתן  יוסף 
שאל הפריץ במה יוכל להשיב לו על הטובה שעשה לו, ענה יוסף שהוא 

מבקש בשביל מוישה שעובד אצלו שלא יסלק אותו מהאכסניה.

סילק  והוא  מצוין,  חוכר  היה  שמוישה  אמר  הוא  מיד.  הסכים  הפריץ 
אותו רק בגלל שיוסף, מנהל החשבונות שלו, שיכנע אותו לעשות זאת. 
אז ראה מוישה כמה טוב שעשה הכל בקבלת עול. אילו התעקש להביא  

את המכתב ליוסף מנהל החשבונות, לא היה מרויח כלום...

נספח 1/ב - סיפורים



שיעור 1

השליחות שלי בעולם - עבודת ה׳

שיעור 10 עבודת ה׳
קבלת עול - ערך קיומי

חב"ד דעת
מתחברים ומיישמים

כיתה ג׳ ב״ה

הרב שהיה לעגלון

רבי יוסף היה רב גדול ובקי בששת סדרי משנה בעל פה. 

לטובת  הרבי:  לו  אמר  הזקן,  אדמו"ר  אצל  כשהיה  פעם, 

נשמתך עדיף לך להיות בעל עגלה מאשר רב. קשה היה 

מלאכת  את  ללמוד  פתאום  להתחיל  בגילו  יוסף  לרב 

העגלונות. הוא גם התבייש להפוך פתאום לעגלון פשוט 

אחרי שכל השנים היה רב מכובד. אך הוא התגבר ועשה 

זאת בקבלת עול.

התאכסן,  בו  המלון  בבית  פגש  שלו,  מהנסיעות  באחת 

בדוגמא האישית  והמצוות.  דרך התורה  יהודי שעזב את 

ניצוץ  ביהודי את  עורר  ובתיקון חצות המרגש שלו,  שלו 

מדריך  יוסף  כשרבי  שלמה,  בתשובה  חזר  והוא  נשמתו 

אותו. לאחר זמן, כאשר הגיע אל האדמו"ר האמצעי, אמר 

לו הרבי: הרבי שלח אותך להיות עגלון כדי להחזיר נשמה 

לרב.  אותך עתה שוב  ואני אהפוך  לכור מחצבתה,  טועה 

לעצמו בקבלת  עזב את המושכות שלקח  יוסף  רבי  וכך, 

עול, וחזר לשמש ברבנות.

נספח 1/ג - סיפורים



שיעור 1

השליחות שלי בעולם - עבודת ה׳

שיעור 10 עבודת ה׳
קבלת עול - ערך קיומי

חב"ד דעת
מתחברים ומיישמים

כיתה ג׳ ב״ה

נספח 4 - רעיונות להיגדים למורה

® קבלת עול מתוך שמחה.

® שמחה בקבלת עול – גם אני יכול!

® מקבל עול ורגוע, כי המסלול לי ידוע.

® כשאני עובד בקבלת עול, אני בטוח עושה את הדבר הנכון.

® בקבלת עול כולם שמחים, יש הרבה פחות ויכוחים...



שיעור 1

השליחות שלי בעולם - מחוייבות ובחירה

שיעור 12 מחוייבות ובחירה
מצווה גוררת מצווה

חב"ד בינה 
מתבוננים

כיתה ג׳ ב״ה

נספח 3 - סיפור

הסיפור: "אלוקים נמצא בתוך ליבך"

מספר אליוט לסקי:

הדרך.  את  לחלוטין  עזבתי  ימים,   באותם  אחרים  רבים  כמו   ,18 בגיל  דתי.  כילד  באמריקה  נולדתי 
בהיותי בן 24, סטודנט באוניברסיטת באפלו, הייתי במסע עם להקה מוזיקלית. במהלך שיחות שהיו 
לנו הרגשתי שאני רוצה לקבל תשובות על היהדות. האם באמת אלוקים נמצא ביהדות? היה לי קשר 
עם השליח בבופאלו. טלפנתי אליו והצגתי לו כמה משאלותי. הוא אמר לי, "יש רק אדם אחד שיכול 
לעזור לך, זה הרבי מליובאוויטש". הוא הדריך אותי שאוכל לנסות לפנות אל הרבי כאשר יצא מרכבו 
עור, שערי  ומעיל  ג'ינס  מכנסי  לבוש  נחש,  מעור  מגפיים  נעול  וחיכיתי,   ובכן עמדתי  ל770.  סמוך 
ארוך עד גובה הכתפיים. המתנתי עד שראיתי רב נשוא פנים יוצא מהרכב. התקרבתי, עצרתי סמוך 
למדרגות 770, נגשתי אליו ואמרתי באידיש )שהיא שפת האם שלי(: "סליחה האם אתה הוא הרבי 
מליובאוויטש?" הוא הביט בעיני, מעולם לא ראיתי עיניים כעיניו של הרבי. הוא לא אמר "כן אני הרבי" 
הוא לא אמר "לא", הוא שאל "מה שמך ומאין אתה?")באידיש כמובן( אמרתי לו את שמי, סיפרתי 
לו מנין אני ומאיפה באו הורי. אמרתי, "יש לי שאלה". הוא אמר "שאל," עיניו מביטות בעיני, ופתאום 
הרגשתי כאילו אין מסביבנו דבר, רק הרבי ואני. עבורי הייתה זאת חוויה רוחנית שאין לתאר. שאלתי, 
"איפה אלוקים?" והרבי השיב, "בכל מקום". אמרתי, "אני יודע,אבל איפה?" הרבי שב והשיב באידיש 

"בכל דבר. בכל מקום. בעץ... באבן...". חזרתי ואמרתי לרבי, "אני יודע, אבל איפה?" 

ואז באה תשובתו המטלטלת של הרבי. הוא אמר, "בתוך לבך, אם זאת השאלה שלך..." 

שאלתי אותו, "הרי אנו אומרים "שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד", אבל, בין אם אתה יהודי, ובין אם 
אתה אדם שחור או אינדיאני, האין קל אחד לכולם"? 

הרבי השיב: "מהותו של אדם שחור היא להיות מה שהוא כאדם שחור. ומהותו של אדם אינדיאני היא 
להיות מה שהוא כאדם אינדיאני. מהותו של יהודי קשורה לה' יתברך ע"י התורה והמצוות". עבורי היו 

אלה מילים עוצמתיות מאד. כחמש עשרה דקות שוחחנו כך, למרגלות המדרגות ל770.

הרבי הורה לי לעשות שני דברים: הראשון ללמוד קצש"ע באנגלית והשני להתחיל להניח תפילין. 

לא השתניתי ביום שלמחרת. אבל לאחר כחודשיים שלשה התחלתי להניח תפילין, דבר שלא עשיתי 
משך כמה שנים. ומאז ועד היום מעולם לא החסרתי! והתקיים בי מה שכתוב:  מצווה גוררת מצווה... 

ברוך ה' היום יש לי ארבע ילדים נפלאים, וכולם הולכים בדרך ה'.



שיעור 1

השליחות שלי בעולם - מחוייבות ובחירה

שיעור 13 מחוייבות ובחירה
מצווה גוררת מצווה

חב"ד דעת
מתחברים ומיישמים

כיתה ג׳ ב״ה

נספח 1

רעיונות למצוות נוספות הנגררות מהסיטואציה הראשונה:

1. אולי זה ייתן להם חשק לצרף ללימוד לקראת מבחן, גם תלמיד אחר שהוא חלש בלימודים.

2. אולי זה יגרום לילד אחר שאף פעם לא ביקש להצטרף למשחק, סתם מתוך ביישנות, להעז עכשיו 
לבקש ולהצטרף.

3. אולי בגלל שהם יהיו במצב רוח של אהבת ישראל, אז זה ימנע מריבה עם קבוצה אחרת מן הכיתה. 

4. אולי הם יהדקו את הלכידות בכתה.

רעיונות למצוות נוספות הנגררות מהסיטואציה השניה:

1. בגלל שסגרת את הספר, היית מרוכז ולא שכחת לתת מטבע לצדקה לפני התפילה.

2. הטעם הטוב של התפילה גרם לך לברך יפה גם ברכת המזון.

3. שמת לב שלחבר שלך אין סידור, אז נתת לו להתפלל איתך..

4. התפללת טוב, יש לך כח ורצון לעשות מעשים טובים



שיעור 1

השליחות שלי בעולם - מחוייבות ובחירה

שיעור 13 מחוייבות ובחירה
מצווה גוררת מצווה

חב"ד דעת
מתחברים ומיישמים

כיתה ג׳ ב״ה

נספח 2

נר קטן - דף עבודה

מעשה מרתק, בנר אחד ש'הפך' בית שלם, כפי שסופר על ידי הרבי, בהתוועדות ו' תשרי תשל"ו. )בעיבוד 
קל(

"ההתחלה היתה כך: 
לזוג הורים, היתה ילדה בת חמש או שש, שהלכה לבית ספר שאינו דתי בארץ הקודש, ולשם הגיעה ילדה 
נוספת וסיפרה לה שיש מצוה של הדלקת נרות שבת קודש. ואף על פי שהן עדיין ילדות קטנות, הן יכולות, 
אף הן, מצד חינוך, מצד שליחות ה', לקיים מצוה זו ולומר ברכה. ואם ירצו, יוכלו גם להוסיף מטבע לצדקה. 

ועל ידי זה הן תקיימנה את  המצוה ותקבלנה את פני יום השבת. 
כאשר היא שבה הביתה וסיפרה לאמה, אמרה לה האם שהיא איננה יודעת מכל העניין. )היא חונכה במקום 
שהיא היתה 'תינוקת שנשבתה' ולא ידעה מכל זה(. ומה פתאום שילדה קטנה תנהיג סדרים חדשים בבית 

ותלמד את האם מה לעשות?
כדרך קטנים וקטנות שתכף ומיד הם מאבדים את שלוותם, ללא הגבלות... היא החלה לבכות ולהתחנן, מדוע 
אכפת הדבר לאם. היא הרי לא מבקשת דבר, מלבד רשות לעשות זאת, וכבר ניתן לה פמוט והיא מכירה את 

הברכה. 
לאחר רעש ובכיות אמרה לה אמה שתפסיק לבכות והיא יכולה לעשות מה שברצונה ובלבד שתעזוב אותה 

במנוחה...
הילדה נהייתה בשמחה גדולה ביותר, הודיעו לה מתי זמן הדלקת נרות, היה לה פמוט משלה, ונר משלה, היא 

הדליקה בעצמה ואמרה בעצמה את הברכה, ומצב רוחה היה 'לעילא ולעילא'! 
ומאחר שלימדו אותה שבשבת אסור לגעת ולטלטל וכו', היא הסתובבה והודיעה לכל בני הבית לא לגעת 

בנר ולא לנשוף עליו, והעמידה את הנר על שולחן האוכל .
כאשר בני המשפחה, הבחינו בכך ששום דבר נורא לא קרה, הם אפשרו לה להדליק בערב שבת שלאחרי זה 

ללא מהומות כלשהן, אבל באותו להט ובאותה התרגשות מצידה, והדבר השפיע על שאר בני הבית. 
לאחר שעברו כמה שבועות, הם חדלו מלהפעיל את הטלוויזיה כל זמן שהנר דלק... 

כנראה שהאם אמרה לאב או האב אמר לאם, שאין זה מתקבל על הדעת! הרי הילדה הקטנה מסתובבת 
ומזמרת שזוהי שבת קודש, והנר דולק.. ולכן כל זמן שהנר דולק על השולחן אין הם מסוגלים להדליק את 

הטלוויזיה.
לאחר מכן צלצל הטלפון, והם לא הלכו לענות... 

נר  והם רואים שבבית דולק  אחר כך הביטה האם וחשבה שזה נראה מוזר: נכנסת שכנה, שכן או חברה, 
אחד, ובתה הקטנה מלאה שמחה על שהדליקה נר של שבת, וטוענת שזהו נר קדוש ויום קדוש, והיא עצמה 

)האמא( אינה מדליקה ומסתובבת בבגדי חולין...
אין זה מתקבל על הדעת! עמדה והחליטה: יהי מה, אף היא תדליק נרות!

כשהחלה להדליק נרות, שוב לא היתה מסוגלת לגשת אל הכיריים, להדליק את האש. הן זה עתה הדליקה נר 
של שבת קודש, ואמרה ברכה על כך שזוהי אכן שבת קודש. כיצד איפוא תיגש לאחר מכן להביא את ארוחת 

הערב ובינתיים להדליק או לכבות וכו'?
אכן, הרי אי אפשר לאכול תבשילים קרים סתם כך, היא החלה איפוא להכין מאכלי שבת, ואפילו צ'ולנט! כך 

היתה להדלקת הנר השפעה גם על הסעודה שלמחרת...
***

ומהיכן התחיל כל זאת? מנר של שבת שהדליקה ילדה, מצד חינוך. והדבר הביא לא רק לחינוכה של הילדה 
הקטנה, כך שכשתהיה בת מצוה, היא תקיים את המצוה בשלמותה, אלא על ידי זה היא חינכה את הבית 

כולו.
אין זו השערה, אלא ידוע שם העיר, הרחוב, מספר הבית ושם המשפחה וכאמור לעיל אין זה מקרה בודד, 

ישנם כמה וכמה..." 



שיעור 1

האמצעים - התקשרות לרבי

שיעור 14 התקשרות לרבי
הרבי סומך עלי

חב״ד חכמה
פותחים

כיתה ג׳ ב״ה

נספח 1
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שיעור 1

האמצעים - התקשרות לרבי

שיעור 15 התקשרות לרבי
הרבי סומך עלי

חב"ד בינה 
מתבוננים

כיתה ג׳ ב״ה

נספח 5 

רשימה של תשובות אפשריות לפעילות כרטיסי צבאות ה'

מוזמנים להתגייס: כל ילדי ישראל / תינוקות של בית רבן / ילדים וילדות עד גיל בת-מצווה או 
בר-מצווה

תכונות נדרשות: זריזות / אומץ / חכמה / מרץ / שמחה / מסירות

מטרת הלחימה: להביא את הגאולה / שיבנה בית המקדש / לגלות את אור ה' בעולם / לנצח 
את היצר הרע

הגדרת האויב: היצר הרע / תכונות שאינן טובות / הרגלים רעים 

הסיסמה שלנו:

מן הכללים שנלמדו במשימה  רעיונות  ישולבו  כל קבוצה תמציא סיסמה מתאימה. בסיסמא 
השניה בדף ההפעלה.

70



שיעור 1

האמצעים - התקשרות לרבי

שיעור 16 התקשרות לרבי
הרבי סומך עלי

חב"ד דעת
מתחברים

כיתה ג׳ ב״ה

נספח 1 - סיפור

אם תרצה - תמיד תנצח

שלום, קוראים לי יוסף.
נולדתי בניו-יורק למשפחה שאינה שומרת תורה ומצוות.

סבי עוד הלך לביהכנ"ס ובביתו נשמרה הכשרות, אך אנחנו חגגנו בביתנו רק את החגים העיקריים.
כמה ימים לפני בר המצווה שלי אמר לי סבא שכמתנה לבר המצווה הוא מתכוון לקחת אותי לרבי מליובאוויטש.

בתחילת היחידות שוחח הרבי עם סבא באידיש ולאחר מכן פנה אלי בשאלה מוזרה: 
"איזה משחק ספורטיבי אתה אוהב?"

"בייסבול" עניתי.
"האם אתה אוהב כשמשחקות שתי קבוצות, או כשמשחקת קבוצה אחת בלבד?" שאל הרבי.

התפלאתי. " ראביי, זה בלתי אפשרי לשחק בקבוצה אחת!" 
"למה?" הוא שאל. 

פליאתי גברה אך עניתי בנימוס: "חייבים שיהיו שתי קבוצות כדי שתהיה קבוצה אחת שתנצח!"
"מי מנצח?"

"מי שמשחק טוב יותר!"
והרבי המשיך – "אתה הולך לראות את הקבוצות הגדולות במשחקי הבייסבול?"

"כן!" עניתי לו.
"מדוע אינך מסתפק במשחקים שלך?

"כי המשחק של הקבוצות הגדולות הוא אמיתי!" עניתי לו.
"יוסף" חייך הרבי. "אצלך בלב יש מגרש. עד היום שיחקו בו שני יצרים, הטוב והרע, אבל זה לא היה אמתי. מהיום 

מתחיל המשחק האמתי, המאבק. בשביל זה ה' נותן לך גם יצר טוב אמתי כדי שינצח את היצר הרע.
החיים הם כמו בייסבול. מי שמשחק יותר טוב - מנצח. אם תרצה – תמיד תנצח. זכור זאת!"

עברו שלש שנים, הכיתה שלי בתיכון קבלה פרס – כמה ימים בכפר נוער יוקרתי. חזרתי הביתה וסיפרתי זאת לאמי. 
היא שמחה והתרגשה אך פתאום נזכרה שבאחד הימים האלו חל יום הכיפורים. יוצא אפוא שאני צריך לוותר על 

המחנה!
שעות  מספר  ברירה.  בלית  נכנעו  הם  שלבסוף  עד  הורי  עם  התווכחתי  ימים  כמה  כך.  על  לשמוע  הסכמתי  לא 
לפני הנסיעה למחנה צפיתי בביתו של חבר במשחק בייסבול. בסוף המשחק אמר הפרשן: "במשחק יש צדק. מי 
שמשחק יותר טוב - מנצח." לפתע נזכרתי בפגישה עם הרבי. "מי שמשחק יותר טוב - מנצח" הוא אמר לי אז. 

בלבי כבר ידעתי – אני למחנה הנוער לא אסע! וכך נשמר כבודו של יום הכיפורים.
עברו עוד חמש שנים. הייתי סטודנט באוניברסיטה. באותו זמן פעלה באוניברסיטה כת מסיונרית.

שניים מחבריי הטובים נלכדו בכת הזו וניסו לשכנע  אותי להצטרף אליהם. ואכן האמנתי שהגעתי אל "האור"...
המדריך מטעם הכת הציע לנו להמיר את דתנו ואנחנו הסכמנו. החלטתי לא לספר בינתיים להורי כלום.

יומיים לפני הטקס, שיחקנו סתם כך משחק בייסבול וקבוצתי הפסידה. בסיום המשחק אמרתי לאחד משחקני 
הקבוצה היריבה "אין מה לעשות. מי שמשחק יותר טוב - מנצח". באותו רגע שוב צפו ועלו לנגד עיניי דבריו של 
הרבי. כמובן, עזבתי את הכת מיד ואף שכנעתי את שני חבריי הטובים ואת המדריך לעזוב אותה. אין ספק, כולנו 

חייבים טובה גדולה ועצומה לרבי.
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שיעור 1

האמצעים / שמחה

שיעור 17 שמחה
אני שמח כאשר הוא שמח

חב״ד חכמה
פותחים

כיתה ג׳ ב״ה

נספח 2

משפטים לגזירה

אם אני מגלה שנגעו לי בקלמר בלי רשות

אם לוקחים לי את הספר באמצע הקריאה

אם האפרוח הקטן שלי מת

אם קיבלתי ציון גרוע במבחן

אם נולד תינוק חדש במשפחה

אם קנו לי ילקוט חדש

אם ניצחתי בחידון

אם אני שומעת שגנב מסתובב בשכונה

אם הפסדתי את האוטובוס

אם מודיעים על טיול שנתי

אם כל המשפחה נוסעת לדודים

אם אני צריכה להחליט לאיזה חוג להירשם

אם שתי חברות מזמינות אותי לשחק אתן באותו יום



שיעור 1

האמצעים / שמחה

שיעור 17 שמחה
אני שמח כאשר הוא שמח

חב״ד חכמה
פותחים

כיתה ג׳ ב״ה

נספח 3 / א

סיפור

מסופר על אחד מצדיקי פולין שכל מי 
שהיה בא אליו מלא מכאובים וצרות 

היה נושע. 
יתכן  איך  משמשו:  אותו  שאל  פעם 
נושע מצרתו?  שכל אחד שבא לכאן 
הרי לפעמים הצרה היא עונש על חטא 
כיצד  עונש  לו  מגיע  אם  אז  מסוים, 
הוא מתבטל לאחר הביקור של האדם 

כאן?
ענה הצדיק: כאשר מגיע לכאן יהודי 
כל-כך  אני  מכאוביו  על  לי  ומספר 
הוא  שלו  שהכאב  ומרגיש   מצטער 
כמו  הכאב שלי. כאשר רואים בשמיים 
הזה  לצדיק  הרי  אומרים:  לי  שכואב 
לא מגיע עונש להצטער כך! ומבטלים 

גם ליהודי את צערו...



שיעור 1

האמצעים / שמחה

שיעור 17 שמחה
אני שמח כאשר הוא שמח

חב״ד חכמה
פותחים

כיתה ג׳ ב״ה

נספח 3 / ב

סיפור

הירושלמי,  הצדיק  לווין,  אריה  הרב 

לרופא עם אשתו שסבלה  נסע פעם 

לשאלת  ברגלה.  חזקים  מכאבים 

הרופא מדוע הגיעו אליו ענה: "רגלה 

של אשתי כואבת לנו". הוא ממש חש 

את כאבה של אשתו כאילו רגלו שלו 

היא זו שכואבת!



שיעור 1

האמצעים / שמחה

שיעור 17 שמחה
אני שמח כאשר הוא שמח

חב״ד חכמה
פותחים

כיתה ג׳ ב״ה

נספח 3 / ג

סיפור

נאסר  בתקופת השלטון הקומוניסטי 
יהדות  הפצת  ב'עוון'  החסידים  אחד 
הטוב  חברו  הכלא.  לבית  ונלקח 
לחצות  עד  היום  כל  במשך  התרוצץ 
ליל בין כל המשרדים והאנשים בעלי 
לשחרר  לנסות  מנת  על  ההשפעה 
הלילה  חצות  זמן  הגיע  כאשר  אותו. 
לחברו  לעזור  סיכוי  גילה שאין  והוא 
לישון  ונשכב  לביתו  דרך,חזר  בשום 

על רצפת הבית הקרה.
מדוע אתה שוכב על הרצפה ולא   -

במיטתך? תמהה אישתו.
חברי שוכב כעת על רצפת הכלא   -
הקרה. אני לא מסוגל לשכב על המיטה 

שלי! ענה לה.



שיעור 1

האמצעים / שמחה

שיעור 18 שמחה
אני שמח כאשר הוא שמח

חב"ד בינה 
מתבוננים

כיתה ג׳ ב״ה

נספח 1

כתב חידה

אני מצווה גדולה

בחגים, בחתונה, וגם בברית מילה.

גם סתם כשמקבלים משהו טעים,

או כשמשחקים בכיף עם חברים.

כשהכל מסתדר כשאני מנצח, 

כשמקבלים הפתעה – אני פשוט _____

מה משמח אותך? ________________

___________________________



שיעור 1

האמצעים / שמחה

שיעור 19 שמחה
אני שמח כאשר הוא שמח

חב"ד דעת
מתחברים ומיישמים

כיתה ג׳ ב״ה

נספח 1/א

סיפור למורה

ילדים  לשמח  מאוד  רוצה  באמת  ואני  שמח  שם  לי  יש  שמחה.  שמי  שלום, 
ואנשים. אבל האמת שאינני מצליח בכך תמיד. שמעו מקרה: אתמול פגשתי 
ילד שהוא עולה חדש בשכונה. הוא היה נראה עצוב ובודד. המשפחה שלו 
עלתה לארץ לפני כמה חודשים ואבא שלו עדיין לא מצא עבודה. אין להם 
כסף והם חוששים: מה יהיה? ממה יחיו? רציתי מאוד לשמח אותו אבל איך 
כיס. אילו  לי חמישה שקלים במגירה שקיבלתי לדמי  יש  יכול? בקושי  אני 
הייתי איש עשיר הייתי נותן להם מליון דולר או שאולי הייתי מוצא לאבא 
שלו עבודה טובה באחד המפעלים שלי. אבל אינני איש עשיר אז מה אני יכול 

לעשות?
*

עכשיו נזכרתי בעוד משהו: דודה שלי כבר זמן מה אינה חשה בטוב. יש לה 
כאבי ראש וסחרחורות. אני רואה שהיא מודאגת ועצובה. בכל פעם הרופא 
הייתי  רופא  הייתי  יכול לשמח אותה? אם  אני  איך  שולח אותה לבדיקות... 
עושה לה את כל הבדיקות שצריך  וגם נותן לה את התרופות הכי טובות עד 
שהייתי רואה שהיא כבר בריאה ומרגישה טוב. אבל אינני רופא אז  באיזו דרך 

אני יכול לשמח אותה? אפילו פלסטר אינני יודע לשים...
*

מבית  גנבו  כי  גם  מודאג.  ממש  והגבאי  פריצה  הייתה  שלנו  הכנסת  בבית 
עלות  את  לשלם  עליו   שעכשיו  משום  וגם  רב  וכסף  יקרים  דברים  הכנסת 
התיקון של הדלת ושל המנעול. אבל הכי מטרידה אותו המחשבה  מה יקרה 
אם יפרצו שוב ויגנבו גם את ספרי התורה. איך אני יכול לשמח אותו? אני רק 
ילד קטן. אם הייתי מפקד משטרה הייתי מביא גדוד של שוטרים ולא משאיר 
אבן על אבן עד שהייתי תופס את הגנבים ומכריח אותם להשיב לגבאי את 
מה שגנבו מבית הכנסת.  הייתי מעמיד שוטר קבוע בכל לילה ליד פתח בית 
הכנסת שישמור עליו מגנבים שינסו לפרוץ ולגנוב דברים יקרים משם. אבל 
יכול  אני לא מפקד משטרה, אפילו אזיקי הצעצוע שלי נשברו אז איך אני 

לשמח את הגבאי?



שיעור 1

האמצעים / שמחה

שיעור 19 שמחה
אני שמח כאשר הוא שמח

חב"ד דעת
מתחברים ומיישמים

כיתה ג׳ ב״ה

נספח 1 / ב

סיפור

שלום, שמי שמחה. יש לי שם שמח ואני 
באמת רוצה מאוד לשמח ילדים ואנשים. 
תמיד.  בכך  מצליח  שאינני  האמת  אבל 
שמעו מקרה: אתמול פגשתי ילד שהוא 
עולה חדש בשכונה. הוא היה נראה עצוב 
ובודד. המשפחה שלו עלתה לארץ לפני 
כמה חודשים ואבא שלו עדיין לא מצא 
עבודה. אין להם כסף והם חוששים: מה 
לשמח  מאוד  רציתי  יחיו?  ממה  יהיה? 
לי  יש  יכול? בקושי  אני  איך  אותו אבל 
חמישה שקלים במגירה שקיבלתי לדמי 
נותן  הייתי  הייתי איש עשיר  אילו  כיס. 
להם מליון דולר או שאולי הייתי מוצא 
לאבא שלו עבודה טובה באחד המפעלים 
שלי. אבל אינני איש עשיר אז מה אני 

יכול לעשות?



שיעור 1

האמצעים / שמחה

שיעור 19 שמחה
אני שמח כאשר הוא שמח

חב"ד דעת
מתחברים ומיישמים

כיתה ג׳ ב״ה

נספח 1 / ב

סיפור

דודה  משהו:  בעוד  נזכרתי  עכשיו 

בטוב.  חשה  אינה  מה  זמן  כבר  שלי 

אני  וסחרחורות.  ראש  כאבי  לה  יש 

בכל  ועצובה.  מודאגת  שהיא  רואה 

פעם הרופא שולח אותה לבדיקות... 

איך אני יכול לשמח אותה? אם הייתי 

רופא הייתי עושה לה את כל הבדיקות 

שצריך  וגם נותן לה את התרופות הכי 

כבר  שהיא  רואה  שהייתי  עד  טובות 

בריאה ומרגישה טוב. אבל אינני רופא 

אז  באיזו דרך אני יכול לשמח אותה? 

אפילו פלסטר אינני יודע לשים...



שיעור 1

האמצעים / שמחה

שיעור 19 שמחה
אני שמח כאשר הוא שמח

חב"ד דעת
מתחברים ומיישמים

כיתה ג׳ ב״ה

נספח 1 / ב

סיפור

בבית הכנסת שלנו הייתה פריצה והגבאי 
כי גנבו מבית הכנסת  ממש מודאג. גם 
דברים יקרים וכסף רב וגם משום שעכשיו 
עליו  לשלם את עלות התיקון של הדלת 
אותו  מטרידה  הכי  אבל  המנעול.  ושל 
המחשבה  מה יקרה אם יפרצו שוב ויגנבו 
גם את ספרי התורה. איך אני יכול לשמח 
אותו? אני רק ילד קטן. אם הייתי מפקד 
משטרה הייתי מביא גדוד של שוטרים 
שהייתי  עד  אבן  על  אבן  משאיר  ולא 
תופס את הגנבים ומכריח אותם להשיב 
הכנסת.   מבית  שגנבו  מה  את  לגבאי 
הייתי מעמיד שוטר קבוע בכל לילה ליד 
פתח בית הכנסת שישמור עליו מגנבים 
שינסו לפרוץ ולגנוב דברים יקרים משם. 
אבל אני לא מפקד משטרה, אפילו אזיקי 
יכול  אני  איך  אז  נשברו  שלי  הצעצוע 

לשמח את הגבאי?



שיעור 1

האמצעים / שמחה

שיעור 19 שמחה
אני שמח כאשר הוא שמח

חב"ד דעת
מתחברים ומיישמים

כיתה ג׳ ב״ה

נספח 2

כרטיסים

וך
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ות
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ק
ה



שיעור 1

האמצעים / שמחה

שיעור 19 שמחה
אני שמח כאשר הוא שמח

חב"ד דעת
מתחברים ומיישמים

כיתה ג׳ ב״ה

נספח 2

כרטיסים

ה
יל

פ
ת

ה
בנ

ה

ף
תו

שי

ת
דו

די
י



שיעור 1

האמצעים / שמחה

שיעור 19 שמחה
אני שמח כאשר הוא שמח

חב"ד דעת
מתחברים ומיישמים

כיתה ג׳ ב״ה

נספח 3

המשך סיפורו של שמחה

לשמח  כיצד  לי  שנתתם  היפים  הרעיונות  על  תודה  שמחה.  אני,  שוב  זה 
אנשים גם אם אני לא עשיר או רופא או שוטר... אף פעם לא ידעתי שיש לי 
כל כך הרבה אפשרויות לשמח! עכשיו אספר לכם משהו מעניין נוסף שקשור 

לשמחה: 
יש לי אח גדול שהתחיל ללמוד בישיבה קטנה. אני יודע שקצת קשה לו. הכל 
עוד חדש לו והוא עוד לא ממש התרגל למסגרת החדשה. הוא גם מאוד מאוד 
מתגעגע הביתה. ואני חושב לעצמי: איך אני יכול לעזור לו? אני כאן והוא שם 
רחוק! אם אני אחייך אליו הוא לא יראה. אינני  יכול לחבק אותו או ללטף, 
ללחוש לו מילים טובות או להחביא לו ממתק בילקוט. האם אפשר לשמח 

אותו כשהוא כל כך רחוק?
)כאן המורה עוצר ומפנה את השאלה לתלמידים(

החלטתי לשאול אנשים חכמים ממני: התחלתי עם אבא. אבא חייך והזכיר 
לי שיש היום כמה אפשרויות לשמח אנשים רחוקים. הוא למשל משוחח עם 
אחי הגדול בטלפון בכל כמה ימים, מקשיב, מעודד, ומספר לו מה קורה בבית 

כדי שלא ירגיש מנותק.
יכולה להאריך  שושי אחותי אמרה שהיא שולחת לו מכתבים. במכתב היא 

בתיאורים, לצרף תמונות, ולפעמים אפילו להוסיף ממתק טעים...
רעיון  לה  ויש  במכתב  וגם  בטלפון  גם  האפשרויות:  בשתי  משתמשת  אמא 
בלימודיו  להצליח  לו  שיעזור  מה'  מבקשת  היא  עליו!  מתפללת  היא  נוסף: 
כשהיא מדליקה נרות ומפרישה חלה וקוראת פרקי תהלים להצלחתו. גם זה 

משמח! מאוד!



שיעור 1

האמצעים / שמחה

שיעור 19 שמחה
אני שמח כאשר הוא שמח

חב"ד דעת
מתחברים ומיישמים

כיתה ג׳ ב״ה

נספח 4

המשך סיפורו של שמחה

מספיק לשאול שאלות על שמחה! החלטתי שהגיע הזמן להתחיל לשמח! 
הרי קוראים לי שמחה, ואני רוצה שכולם יראו כמה אני משמח, אבל זה לא 
כל כך הלך לי. אתמול הדודים הגיעו לביקור והחלטתי שעד שהם ילכו אני 
אשמח את כולם כל כך! התחלתי מהתינוק שלהם. הרמתי אותו ועשיתי לו 
פרצופים מצחיקים, אבל הוא רק בכה. החלטתי שאני אשמח אותו ויהי מה! 
דגדגתי אותו והוא התחיל ממש לצרוח. הדודה אמרה: הוא מפחד, הוא עוד 
לא כל-כך מכיר. עוד מעט הוא יתרגל. אבל אני כל- כך רציתי שהיא תראה 

כמה אני משמח אותו! 
אחר כך גיליתי שהחדר של אחי מבולגן. ידעתי שהוא יתבייש אם יראו את 
זה, אז מהר סידרתי אותו. כשיצאתי מהחדר נזכרתי פתאום שהוא לא יודע 
שזה אני, אולי אפילו הוא יחשוב שסידר אותו אתמול. ואז איך הוא ידע שאני  
לך  אין  שלך!  החדר  את  סידרתי  אריה,  לו:  לומר  מיהרתי  אז  אותו?  משמח 
הסמיק  הוא  שמח  לא  בכלל  ואחי  שמעו,  כולם  שם!  היה  בלגן  איזה  מושג 
מבושה, הסתכל עליי במבט כועס ולא אמר דבר. בסוף הארוחה סיים הדוד 
את הגלידה שלו ראשון. מיהרתי ונתתי לו מנה שניה. "אני רואה שאתה מאוד 
נבוך,  לו. הדוד הסתכל עליי  רוצה לשמח אותך!" אמרתי  ואני  גלידה  אוהב 
מלמל  תודה ולא נגע בגלידה שנתתי לו. הייתי בטוח שכולם רואים עד כמה 
אני מנסה לשמח אבל בערב אחרי שהאורחים הלכו, אמא אמרה לי שצריך 
זה? היא לא  לי את  ולא רק על עצמי. למה אמא אמרה  לחשוב על אחרים 

ראתה כמה ניסיתי לשמח?



שיעור 1

המטרה - גאולה

שיעור 20 גאולה
יוצאים ממצרים

חב״ד חכמה
פותחים

כיתה ג׳ ב״ה

נספח 2

רשימת פעולות

• והגב•שלי•	 כואבות• הידיים•שלי• הכריחו•אותי•לקרצף•את•כל•הקיר•של•הסלון.•

זועק!

• לאימא•יש•יום•הולדת.•אני•חייב•להפתיע•אותה!•קרצפתי•את•הקיר•של•הסלון•	

במשך•שעות.

• כדי•להגיע•אל•העבודה•מכריחים•אותנו•ללכת•ברגל•מרחק•של•שעה•בכל•בוקר!	

• אתם•יודעים•איך•רזיתי?•כל•בוקר•עשיתי•הליכה•של•שעה!	

• נתנו•לי•להחזיק•תינוק•ששוקל•עשרה•ק"ג•על•הידיים•במשך•שעה•מבלי•להניח•	

אותו•לרגע!

• בחתונה•פגשתי•את•אחיין•שלי,•תינוק•מתוק•ושמנמן,•עשרה•ק"ג!•לא•הנחתי•אותו•	

מהידיים•לרגע.•איזה•חמוד!

• בערב•אנחנו•עומדים•במסדר•ומביטים•קדימה.•אסור•לנו•אפילו•להזיז•את•העיניים•	

לצדדים.

• הנוף•ליד•ביתי•כל•כך•יפה•שאני•מרותקת•אליו•שעות.•לא•מסוגלת•להתיק•את•	

עיניי•ממנו.

• זה•מעצבן•לסחוב•ארגז•של•ספרים.•נשבר•לי•הגב.•למה•אני•חייב•לעשות•זאת?	

• זכיתי•בחידון•בסט•של•עשרים•ספרים!•הייתי•כל•כך•מאושר•שלא•נתתי•לאף•	

אחד•לעזור•לי•לשאת•את•הארגז!•



שיעור 1

המטרה - גאולה

שיעור 20 גאולה
יוצאים ממצרים

חב״ד חכמה
פותחים

כיתה ג׳ ב״ה

נספח 3

אני רוצה שוקולד.

אני רוצה להיות מצטיין.

אני רוצה להיות בריא.

אני רוצה להיות אהוב.

אני רוצה להיות ירא שמיים.

אני רוצה לאכול ממתקים רבים.

אני רוצה חופש בכל יומיים. 

אני רוצה לנסוע לים.

אני רוצה לעשות נחת להורים שלי.

אני רוצה עוגת קצפת.



שיעור 1

גאולה - יוצאים ממצרים

שיעור 22 גאולה
יוצאים ממצרים

חב"ד דעת
מתחברים ומיישמים

כיתה ג׳ ב״ה

נספח 3

מקרים

זה•ממש•משתלט•עלי...•אני•כבר•כל•כך• הלו,•משטרה?•הצילו!• •	

כבר• השיניים• רופא• אצבע,• למצוץ• המכוער• מהמנהג• להיגמל• רוצה•

לא• כך• כל• כבר• זה• בגילי• לועגים.• החברים• ופלטה,• בכתר• עלי• איים•

מתאים,•אבל•האצבע?•היא•עושה•מה•שהיא•רוצה...•רק•לרגע•הסחתי•

דעתי•וכבר•היא•שוב•שם•בתוך•הפה!

שלום,•אתם•החוקרים?•אולי•תעזרו•לי?•אינני•מצליח•לגלות•מי• •	

משתלט•עלי,•אבל•אני•ממש•לא•משוחרר.•כל•מי•שעובר•לידי•מרגיז•

אותי.•אחי•נתקע•בתיק•שלי•והוא•מתפזר,•אמא•שלי•מבשלת•דווקא•את•

האוכל•שאני•הכי•לא•אוהב.•השכנים•מלמעלה•משחקים•בכדור•בדיוק•

מעל•החדר•שלי•ואפילו•הציפורים•מצייצות•לי•בתוך•האוזניים!•אני•ממש•

מרוגז•כבר!

עוד•פעם•קניתי•חולצה•שאינה•מתאימה•לי•ושלא•בא•לי•ללבוש• •	

רק•בגלל•שכולם•לובשים•אותה!•מה•יהיה•הסוף?•כאילו•שמישהו•מכריח•

אותי•להוציא•את•הכסף•ולקנות.•כבר•יש•לי•בבית•כמה•בגדים•כאלו•

שקניתי•בגלל•'כולם'•ועכשיו•אני•בכלל•לא•לובשת.•מישהו•יכול•לעזור•

לי•להשתחרר?



שיעור 1

יסוד הקיום של היחיד ושל העם - אחדות והאהבה

שיעור 23 אחדות ואהבה
אהבת ישראל בדיבור

חב״ד חכמה
פותחים

כיתה ג׳ ב״ה

נספח 2



שיעור 24שיעור 1 אחדות ואהבה
אהבת ישראל בדיבור

חב"ד בינה 
מתבוננים

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

נספח 3

לם
גו

לם
גו

כם
ח

כם
ח



שיעור 24שיעור 1 אחדות ואהבה
אהבת ישראל בדיבור

חב"ד בינה 
מתבוננים

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

נספח 4

תמליל ויכוח עבור פעילות החכם והגולם - להקראה על ידי המורה

או  ההורים  גם  יוזמנו  הכיתה  שלמסיבת  כדאי  האם  ביניהם  התווכחו  הכתה  ילדי 
שהתוכנית תהיה רק לתלמידים. 

אלו המשפטים שנשמעו בכתה: )המורה יקריא משפט והתלמידים יניפו את הכרטיס עם 
הפרצוף המתאים. חשוב שהקריאה תהיה ברצף. שימו לב שיש משפטים שאינם בעייתיים אלא 

הם קוטעים את דברי החבר וכו'(

- אני חושב שכדאי שההורים יגיעו כי זה ישמח אותם.

- ואני חושב שהמסיבה צריכה להיות בלי ההורים כי הם עסוקים ואין להם זמן.

- בטח אתה אומר ככה כי להורים שלך אין זמן בשבילך... חחח

- מה זה קשור? הורים הם בדרך כלל אנשים עסוקים.

- אבל יש הורים שבטח כן ישמחו לבוא. כי הם.......

- אני לא אתן לך לסיים! אלו שטויות! הם סתם ישתעממו!

- אוף, כיתה מעצבנת. כל דבר מבינים עקום. ממש עצבים.

- למה להתרגז? אולי פשוט נעשה הצבעה ונקבע לפי הרוב.

- הצבעה... תמיד יש לך רעיונות טיפשיים. צריך להחליט וזהו.

- תחשבו על כך שבמסיבה בלי ההורים התכנית תוכל להיות יותר ארוכה. נוכל להכין 
משחקים שמעניינים אותנו ואת ההורים לא.

- נראה לי שזה טיעון צודק. אני משנה את דעתי.

- ואותי לא שכנעת ולא תשכנע. כשאני מחליט משהו - אני תמיד צודק.

- חבל. המורה סמך עלינו שנגיע להחלטה. בוויכוח שנוצר לא נוכל להחליט שום דבר.



שיעור 25שיעור 1 אחדות ואהבה
אהבת ישראל בדיבור

חב"ד דעת
מתחברים ומיישמים

כיתה ג׳ יסוד הקיום של היחיד ושל העם - אחדות והאהבהב״ה

נספח 1

תמליל שיחות טלפון

ילד מטלפן לחברו ומספר לו: "שמעת מה אומרים 
על המורה? הוא לא הגיע היום כי הוא נפל ברחוב..."

על  אומרים  מה  "שמעת  לשלישי:  השני  הילד 
המורה? הוא לא הגיע היום לכיתה כי הוא רץ בלי 

לשים לב לאן הוא הולך, ונפל ברחוב."

על  אומרים  מה  "שמעת  לרביעי:  השלישי  הילד 
המורה? הוא לא הגיע היום כי הוא רץ ברחוב, הפיל 

אנשים ובסוף הוא נפל בעצמו."

על  אומרים  מה  "שמעת  לחמישי:  הרביעי  הילד 
לו מריבה  הייתה  כי  היום  הגיע  לא  הוא  המורה? 
בדרך עם אנשים, הוא דחף אותם, הם דחפו אותו, 

עכשיו הוא שוכב בבית עם רגל שבורה..."

ילד 1:

ילד 2:

ילד 3:

ילד 4:



שיעור 26שיעור 1 אחדות ואהבה
אהבת ישראל בדיבור

חב"ד דעת
מתחברים ומיישמים

כיתה ג׳ יסוד הקיום של היחיד ושל העם - אחדות והאהבהב״ה

נספח 1

מילה
טובה

מילה
טובה

מילה
טובה

מילה
טובה

מילה
טובה

מילה
טובה

מילה
טובה

מילה
טובה

מילה
טובה

מילה
טובה

מילה
טובה

מילה
טובה

מילה
טובה

מילה
טובה

מילה
טובה



שיעור 1

יסוד הקיום של היחיד ושל העם - התורה

שיעור 27 התורה
היגיעה היא המטרה

חב״ד חכמה
פותחים

כיתה ג׳ ב״ה

נספח 3

היגדים

1. אני תלמיד מצטיין במשנה! אני אף פעם לא לומד את המשניות 

"וי" ליד התשובות שנראות לי הגיוניות,  אבל במבחנים אני מסמן 

ומצליח! 

2. למבחן האחרון בחומש למדתי יחד עם סבא. לא הספקנו את כל 

הפרק, אבל הלימוד היה כל כך מעניין. סבא יודע  פירושים רבים 

יותר ממה שהמורה לימד בכיתה. הייתי מרותק.

3. התאכזבתי כשקיבלתי 70% במבחן בשולחן ערוך. אבל ההורים 

שלי היו מרוצים. "ראינו אותך יושב ולומד ברצינות וזה העיקר". כך 

הם אמרו לי. 

4.  היום לא הסכמתי ללמוד עם שום חבר. למה שאני אבזבז שעה 

ללכת  ויכול  דקות  בחמש  הכל  מבין  אני  הצהריים?  אחר  שלימה 

לשחק. 



שיעור 1

יסוד הקיום של היחיד ושל העם - התורה

שיעור 27 התורה
היגיעה היא המטרה

חב״ד חכמה
פותחים

כיתה ג׳ ב״ה

נספח 4

שטרות ומוזרים

מוצרים לקניה

סוכריה, 

משחק, 

ציון גבוה יותר, 

להיות נציג בחידון בית הספר, 

האפשרות להתקרב אל ה'.

שטרות



שיעור 29שיעור 1 התורה
היגיעה היא המטרה

חב"ד דעת
מתחברים ומיישמים

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

נספח 1

פתקים

אמור קטע לימודי קצר כלשהו 

בעל פה )תניא או משנה(.

חזור על רעיון כלשהו שלמדת 

בכיתה. 

ספר על קביעות כלשהי שיש 

לך בלימוד )זה יכול להיות גם אמירת 

בדבר תורה בשולחן שבת(.



שיעור 29שיעור 1 התורה
היגיעה היא המטרה

חב"ד דעת
מתחברים ומיישמים

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

קושי:
בבית  ללמוד  לנו להמשיך  המורה אמר 
גם את מה שלא למדנו בכיתה. אבל אין 
יהיה  בטח  זה  המוח.  את  לאמץ  כוח  לי 

קשה!

בהצלחה

יגעת ומצאת תאמין

קושי:
רעיון  ללמוד  להתאמץ  לי  כדאי  למה 
אחד עמוק וקצר אם באותו זמן אני יכול 
ללמוד בלי מאמץ רעיון קל וארוך יותר?

פתרון:
כל  עמוק,  דבר  ללמוד  כשמתאמצים 
התורה  עם  מאוחד  להיות  הופך  המוח 

וזה שווה וטוב.

פתרון:
תורה.  בלימוד  להתייגע  הוא  העיקר 
המאמץ חשוב יותר מן הכמות שמספי־

קים ללמוד.

פתרון:
אם אתה מתאמץ בלימוד תורה ה' שמח 
החברים  שלומדים  למה  קשר  ללא  בך 

שלך.

פתרון:
כל שנייה שאנחנו עסוקים בלימוד תורה 
חובה  שום  לנו  אין  גדולה.  זכות  היא 

לגמור ללמוד את כל התורה.

פתרון:
זמן  כשקובעים  שמח  אינו  הרע  היצר 
את  לשכנע  לו  קשה  כך  כי  ללימוד 
הופכת  הקביעות  ללמוד.  לא  התלמיד 

להיות חלק מאיתנו.

פתרון:
ולוקחים  באים  כולם  מתנות  כשמחלקים 
להתייחס  צריך  כך  יפסידו.  שלא  כדי  מיד 
כמו   - תורה  לימוד  של  הזדמנות  לכל 
למתנה. צריך לנצל מיד את ההזדמנות כדי 

לא להפסיד.

קושי:
המסכת  בלימוד  להתקדם  רוצה  אני 
עוקפים  שלי  החברים  מייאש.  זה  אבל 

אותי כל הזמן.

קושי:
כל  את  ללמוד  לסיים  אצליח  אם  גם 
המסכת זה עדיין טיפה בים! לעולם לא 
התורה  כל  את  ללמוד  לסיים  אצליח 

כולה.

קושי:
משותף  שיעור  שנקבע  רוצה  שלי  חבר 
קבוע אבל אני חושב שאולי עדיף ללמוד 
לקבוע  ולא  וחשק  זמן  שיש  פעם  בכל 

זמן לכך.

קושי:
ללמוד פתאום  בכל פעם שאני מחליט 
כבר  אני  כך  אחר  אחר.  עיסוק  לו  צץ 

שוכח לחזור ללימוד.



שיעור 1

השליחות שלי בעולם - מחוייבות ובחירה

שיעור 13 מחוייבות ובחירה
יחיד מול חברה בבחירה בין טוב לרע

חב"ד דעת
מתחברים ומיישמים

כיתה ד׳ ב״ה

שיעור 30שיעור 1 התורה
דרכה של תורה

חב״ד חכמה
פותחים

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

נספח 4

הערות לפעילות סיום 




