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נספח 2

סיטואציות מארמון המלוכה - מי אני?

המלך שלח אותו לטיול קיץ בעיירת נופש יפיפייה, והוא החליט בתמורה לקנות למלך מתנה. )תשובה: בן(.  .1

הוא ניקה ביסודיות רבה את הנברשת שבפרוזדור ארמון המלוכה, על אף שלא הבין את חשיבות העניין   .2

עבד(. )תשובה:  בכלל. 

הוא הכין לוח שנה בחדרו, ובסוף אותו יום הוא מסמן  על המשבצת היומית. )תשובה: עבד(.  .3

פוגש את יוסטוף הפריץ, ידיד קרוב של המלך, הפריץ מתפעל מאוד ואומר שהוא דומה מאוד למלך בכבודו   .4

ובעצמו. )תשובה: בן(.

המלך נסע למסע ציד, והוא מתגעגע אליו מאוד. )תשובה: בן(.  .5

הוא חלם הלילה חלום, בחלומו הוא לוקח את מטלטליו, יוצא משער הארמון, כל השומרים ישנים, כך שאף   .6

אחד לא מפריע לו לצאת לעולם החופשי. )תשובה- עבד(.

הוא צועד עם רשימת מטלות, ומבצע אותם אחד לאחד במהירות רבה, תוך כדי כך הוא מנגב את הזיעה   .7

עבד(. )תשובה:  עמוקה.  אנחה  ונאנח  ממצחו, 

הוא התעייף מהיום הארוך, ולכן החליט לוותר על השיעור מס' בפסנתר, על אף שהמלך הורה לו להתמיד   .8

בכך. )תשובה- בן(.

9. המלך הורה לו לשתול פרחי כלנית בחצר האחורית, הוא עושה זאת מבלי לומר מאומה, אף על פי שיודע 

שאין במקום תנאים המתאימים לצמח זה, והוא ינבול בשבועות הקרובים. מדוע אתם שואלים? כי הוא מפחד 

לעורר שאלות על הוראות המלך. )תשובה: עבד(.

10. הוא משתדל לקנות פרטי לבוש שדומים ללבוש המלך, כי זה תואם את טעמו האישי. )תשובה: בן(.
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למורה:

הסיפורים והעקרונות הנלמדים

1. מודה אני - בלי לשאול שאלות.

2. פריילאכער - עבודה חיצונית.

3. הגשר האנושי - למרות ההפסד.

4. מדוע בכה - ביטול הרצון.
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הקראה

 חמש וחצי בבוקר

 או יותר נכון לפנות בוקר

 ק-מ-ת-י, התארגנתי בזריזות

 והכנתי לילדים אוכל במהירות

 עכשיו הגיע הזמן להעיר את הילדים

 הם ממש עייפים

 מנדי אחת ושתיים קם מהמיטה

 וחיהלה קמה לאיטה

 לוי מתהפך לצד השני

וחוי עם חום כבר היום השני.

 שבע וחצי, אני בחוץ

 על ההסעה בדרך לעוד יום צפוף

 תלמידות, שיעורים,

 ואסיפות לקראת הימים הבאים

 בהפסקה בקושי הספקתי לנשום

ושוב על ההסעה בדרך חזור

 ובבית,

 הילדים חזרו רעבים

 קדימה לארוחת צהריים ולבישולים

 להכין שיעורי בית עם הילדים

 ולרדת לגינה עם הקטנטנים

 שעת ערב מקלחות, ארוחות

ולהשכבות.

 שקט בבית כולם ישנים

 אני מתארגנת לאירוע של חברים

ובדרך מרימה טלפונים לאנשים

 ו...חצות, 

 לאחר כל היום,

 אני מתיישבת על המטלות,

 להכין שיעורים,

 ולארגן בגדים לילדים.

 לאחר כל זאת יכולה אני להתפנות לעצמי 

ללכת לישון בדרך לעוד יום...

לילה טוב! 
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כיתה ו'

חב"ד: דעת - מתחברים ומיישמיםכוחות ויכולות - אם כבנים אם כעבדים



ב"ה

אני בחברה / כוחות ויכולות

ב"ה

שיעור מס' 3

נספח 3 / ב

למורה:

יש לכוון את התלמידות בזמן מילוי המשפטים שעל גבי גוף הציפור. לעזרתך מופיעים כאן 
בסוגריים דוגמאות שיוכלו לסייע בהכוונת התלמידות.

בגוף הציפור: כשאני מבטלת את הרצון שלי ו_______________ )פירוט מקרה(

כנף א': יראה )עבד- קבלת עול(

לא תמיד_____________ )אני מבינה/ רוצה/ יש לי כוח לשמור על האחים שלי(

אבל אני _____________ )שומרת עליהם בסוף(

כי _______________ )אין לי ברירה, אמא אמרה לי(

כנף ב': אהבה )בן - הבנה ושמחה(

במחשבה שניה אני יכולה להבין ___________ )את אמא שלי, שרוצה קצת לנוח, היא עייפה(

ומשתדלת ____________ )לעשות בשמחה(

כיתה ו'

חב"ד: דעת - מתחברים ומיישמיםכוחות ויכולות - אם כבנים אם כעבדים
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אני בחברה / כוחות ויכולות

ב"ה

שיעור מס' 3

נספח 4

 למורה
 סיפור

החייל האוהב

מספרת הגב' חנה זקהיים מירושלים:

זה היה בשנת תשל"ב, נכנסתי עם אבי, הרב שבתי כ"ץ ע"ה, ליחידות אצל הרבי. אבי שימש אז הרב 
הראשי של פרטוריה )עיר הבירה של דרום אפריקה( וצ'פלין )קצין דת( בצבא דרום אפריקה. הורי 
ורא קושי מסויים בחינוך ילדיהם כיהודים דתיים בפרטוריה של אז, וזה היווה שיקול משמעותי לרר

צונם לעזוב את הקהילה ולעלות לארץ הקודש. ביחידות, שאל אבי את דעתו של הרבי על כך. 

הרבי ענה לו שאם אכן הוא יעזוב את העיר ויעלה לארץ, את עצמו הוא יציל אך מה יהא על הקהילה?.. 
הרבי הוסיף ואמר שמכיוון שנסיונו הצבאי הוא בחיל הים, הוא יסביר את העניין ע"י משל בתחומו: 
כאשר ספינה מטרפת בלב ים ועומדת לטבוע, לא יתכן כי רב החובל יעזוב לפני שאר הנוסעים. הוא 
חייב מתוקף תפקידו להישאר בספינה עד שאחרון הנוסעים נחלץ ורק אז לדאוג לעצמו.. לאחר מכן 

דברו אבי והרבי על עוד כמה נושאים. 

ענה  אפריקה.  בדרום  ויישאר  בקולו  ישמע  אכן  הוא  אם  אבי  את  הרבי  שאל  היחידות  סוף  לקראת 
לו אבי כי מהניסיון שלו בצבא, הוא יודע כי כאשר המפקד נותן פקודה, החייל חייב לציית. רבי, אני 
להחיי שלך ואעשה כל מה שתצווה עלי. אמר לו הרבי: תעשה זאת לא רק מתוך צייתנות, אלא בתור

ספת שכנוע פנימי ואהבה.

וברגע  ליחידות,  נכנסנו  שוב  תשל"ה.  כסלו  י"ט  לקראת  לרבי,  אבי  עם  שוב  הגעתי  שנים,  כ-3  עברו 
שנכנסנו, הרים הרבי את עיניו ואמר בטון אבהי: "שלום הרב כ"ץ! אתה עדיין בדרום אפריקה? מתוך 

אהבה?"...  מתוך  שכנוע? 

כיתה ו'

חב"ד: דעת - מתחברים ומיישמיםכוחות ויכולות - אם כבנים אם כעבדים



ב"הב"הב"ה

נספח 3

הבסיס לכל עבודת ה’ הוא האיפוק. האדמו”ר   .1
הזקן אמר לחסידיו: “מה שאסור- אסור. ומה 

שמותר- מיותר”.

6. כאשר יהודי עובר עבירה, באותו הרגע הוא 
נפרד מהקב”ה וחותך חוט מהחבל הקושר אותו 

עם ה’!

האדם נברא בצורה כזאת שלמוח יש כוח   .2
לשלוט על הלב )על התאוות(. כשמתחשק לעשות 
משהו צריך לעצור ולחשוב עם המוח האם הדבר 

מתאים ליהודי ולחסיד.

7. לפעמים צריך להסיט את המחשבה ובמקום 
המחשבה השלילית להכניס מחשבה טהורה 

ונקייה. למשל בשעת התפילה – לא ניתן כניסה 
למחשבות שמבלבלות ומפריעות!

אחת העצות להתגברות המוח על הלב היא   .3
הסחת הדעת, כלומר לחשוב מחשבה אחרת, או 

לעשות משהו אחר.

8. בספר הזוהר כתוב שעבודת האתכפיא 
)ההתגברות( גורמת את נחת הרוח הגדול ביותר 

לקדוש ברוך הוא!

צריך לעורר את האהבה והיראה מה’ על-  .4
ידי שחושבים על עוצמתו של הקב”ה וגדלותו 

והאהבה שלו אלינו. זה נותן כוח לבטל את הרצון 
של האדם ולקיים את רצון ה’.

9. הסיבה שבגללה ה’ ברא את העולם, היא כדי 
שיהודים יתגברו ויכופפו את הרצון שלהם, לרצון 

ה’!

5. נשמתו של יהודי היא חלק מהקב”ה ולכן רצונה 
האמיתי הוא לקיים מצוות ולעשות לה’ רק נחת.

10. כאשר אדם עושה השתדלות קטנה מצידו, 
הקב”ה מסייע לו סיוע גדול! מספיקה ההתגברות 

הקטנה – “והתקדשתם” כדי שהקב”ה יעזור 
שבסוף “והייתם קדושים” – נצליח לגרש את היצר 

הרע לחלוטין!

כיתה ו' אני בחברה / תיקון המידות

שיעור מס' 4 חב"ד: חכמה - פותחיםתיקון המידות - התגברות היא התבגרות
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נספח 4

לשימוש המורה

משימה א’: 

הכירו את Soldier )כך הכתיב באנגלית(

סולג’ר הוא חייל העומד לצאת לקרב. 

.)soul( סולג’ר הוא אינו סתם חייל. הוא גיבור הנלחם במלחמת הנפש

ואתן עומדות לתת לו הנחיות ועצות כדי שינצח!

לסולג’ר יש אפשרות לקחת עימו למסע רק יכולת אחת – 

חשבו מהי היכולת החשובה ביותר במלחמת הנפש והרימו כרטיסיה שבה הוכחה לכך! )למורה - כרטיסיה 1(.

איפוק,  עצמי,  בטחון  )חכמה,  הנפש:  של  למלחמה  ביותר  החשובה  היא  מהן  איזו  החליטו  יכולות.  כמה  להלן 

יצירתיות(.

משימה ב’: 

סולג’ר מתלבט האם להשתמש במהלך הלחימה בלב או במוח? מה אתן אומרות – למי לתת את הכוח?

נמקו את תשובתכן באמצעות הרמת כרטיסיה מתאימה! )למורה: המוח, כרטיסיה 2(

משימה ג: 

תנו לסולג’ר לפחות שלושה משפטים איתם הצד המנצח יוכל לשלוט על הצד השני. )למורה: כרטיסיות 3-6 (.

משימה ד: 

סולג’ר שלנו נמצא במאבק תמידי וכואב 

הוא לעיתים מוצא את עצמו תוהה וחושב...

האם שווה לי בכלל להתאפק? 

מה אני מרוויח כאן? אולי כדאי להתחמק? 

כתבו לסולג’ר מכתב

ושכנעו אותו מדוע כדאי לו להתאפק. עליכן לשלב לפחות שתיים מהכרטיסיות שבידכן. )למורה 7-9(.

כיתה ו' אני בחברה / תיקון המידות

שיעור מס' 4 חב"ד: חכמה - פותחיםתיקון המידות - התגברות היא התבגרות
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נספח 6

תשובון למורה
גזרו את המשפטים שבתחתית הדף והדביקו אותם במקום המתאים בתרשים. 

:

 ואיך המוח על הלב יוכל לשלוט

 ואיך המוח על הלב יוכל לשלוט

 הבסיס לכל עבודת המידות
הוא האיפוק – היכולת לשלוט

 למי תהיה יכולת ההחלטה
)הקף( המוח / הלב יקבל את השליטה!

 למי תהיה יכולת ההחלטה הבסיס לכל עבודת המידות

על- מה’  והיראה  האהבה  את  לעורר  צריך   .4
ידי שחושבים על עוצמתו של הקב”ה וגדלותו 
את  לבטל  כוח  נותן  זה  אלינו.  שלו  והאהבה 

3. אחת העצות להתגברות המוח על הלב היא 
הסחת הדעת, כלומר לחשוב מחשבה אחרת, או 

לעשות משהו אחר.

6. כאשר יהודי עובר עבירה, באותו הרגע הוא 
נפרד מהקב”ה וחותך חוט מהחבל הקושר אותו 

עם ה’!

ולכן  מהקב”ה  חלק  היא  יהודי  של  נשמתו   .5
רצונה האמיתי הוא לקיים מצוות ולעשות לה’ 

נחת. רק 

7. לפעמים צריך להסיט את המחשבה ובמקום 
טהורה  מחשבה  להכניס  השלילית  המחשבה 
ונקייה. למשל בשעת התפילה – לא ניתן כניסה 

האתכפיא  שעבודת  כתוב  הזוהר  בספר   .8
)ההתגברות( גורמת את נחת הרוח הגדול ביותר 

הוא! ברוך  לקדוש 

היא  העולם,  את  ברא  ה’  שבגללה  הסיבה   .9
כדי שיהודים יתגברו ויכופפו את הרצון שלהם, 

ה’! לרצון 

הבסיס לכל עבודת ה’ הוא האיפוק. 
האדמו”ר הזקן אמר לחסידיו: “מה 
שאסור- אסור. ומה שמותר- מיותר”.

כוח  יש  שלמוח  כזאת  בצורה  נברא  האדם   .2
כשמתחשק  התאוות(.  )על  הלב  על  לשלוט 
המוח  עם  ולחשוב  לעצור  צריך  משהו  לעשות 

כיתה ו' אני בחברה / תיקון המידות

שיעור מס' 4 חב"ד: חכמה - פותחיםתיקון המידות - התגברות היא התבגרות
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נספח 1

1. רותי אינה אוכלת יותר עוגות וממתקים.

2. יוסי הלך לישון הערב מוקדם מהרגיל.

3. רבקי למדה למבחן ביסודיות וברצינות.

4. חיים נזהר לא להתחצף למורה.

5. שמואל אינו נוסע ברמזור אדום.

6. מלכי מתפללת בכוונה. 

7. חני התינוקת מציירת רק על דף ולא על הקיר.

8. צביה מגיעה לבית הספר בלבוש צנוע לפי התקנון.

9. שרה אופה עוגות ועוגיות כל היום. 

10. טלי מעיינת באנציקלופדיה. 

כיתה ו' אני בחברה / תיקון המידות

שיעור מס' 5חב"ד: בינה - מתבונניםתיקון המידות - התגברות היא התבגרות
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נספח 2

 משימה לקבוצה א’: 
לבית הספר מגיעה משלחת של אורחים 

מכובדים, אנא הכינו שלט “ברוכים 
הבאים” שיוצב בכניסה לבית הספר. 

 משימה לקבוצה ב’: 
 הכינו שלט “ברוכים הבאים”. 

הקבוצה שתבצע את המשימה תזכה 
בנקודה. לא ייעשה בשלט שתכינו כל 

שימוש. 

כיתה ו' אני בחברה / תיקון המידות

שיעור מס' 5 חב"ד: בינה - מתבונניםתיקון המידות - התגברות היא התבגרות
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שיעור מס' 5

נספח 3

את  ולהפריע  ביתו  לחלון  מתחת  לשחק  ילדים  קבוצת  החלה  אחד  יום  לגמלאות,  שיצא  זקן  באיש  מעשה 
מנוחתו. הוא צעק עליהם שוב ושוב וניסה לגרשם. אך הוא לא הצליח להשיג את מבוקשו. הילדים חזרו שוב 

ושוב לשחק מתחת לחלונו והרעש לא נפסק.

חשב האיש כיצד יפתור את הבעיה בדרך אחרת. לבסוף הוא פנה אל הילדים ואמר להם שהוא מודה להם על 
כך שהם משחקים מתחת לחלונו, קולות המשחק שלהם משמחים אותו כל כך וערבים לאוזניו. וכי היות והוא 
כל-כך נהנה לשמוע את קולותיהם, הרי שהוא מוכן לתת לכל אחד מהם מטבע של שקל אחד, וזאת בתנאי 

שהם ימשיכו לשחק מתחת לחלונו. 

הצעתו של הזקן שמחה את הילדים, שממילא התכוונו להמשיך ולשחק. 

וכך האיש שילם לילדים במטבע של שקל אחד בכל יום במשך כל השבוע. 

בשבוע השני שוב פנה אליהם האיש הזקן, אך הפעם הוא הסביר להם בנימה של התנצלות, שאין לו כל כך 
הרבה כסף ולכן מעכשיו הוא ישלם רק חצי שקל לכל אחד. 

הילדים לא אהבו זאת, הם כבר התרגלו לקבל שקל בכל יום, אך בכל זאת רובם המשיכו לשחק. 

אחרי שבוע שוב יצא הגמלאי אל הילדים והסביר להם שהוא מאד מתנצל, אך גם חצי שקל זה הרבה כסף 
עבורו, ולכן מהיום הוא יתן להם רק 10 אגורות. 

לזאת הילדים כבר לא הסכימו. הם כעסו ואמרו כי הם אינם מוכנים לשחק מתחת לחלונו תמורת סכום כל-
כך עלוב. 

וכך, פתר האיש הזקן את הבעיה והשיג שקט מתחת לחלונו.

כיתה ו' אני בחברה / תיקון המידות
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גם כשרוצים 
ומתאווים מאד 
לעבור עברה, 
ליהודי יש כח 

לומר ליצר

אני לא רוצה 
להיפרד מהקב”ה 

כי אני יהודי! 
)פרק י”ד בתניא(

כמו בן מלך שמתפלש 
)מתגלגל בצורה 

מגושמׂתׂׂ( באשפה. כך 
גם הנשמה שלנו

נמצאת בגלות בתוך 
הגוף, על ידי קיום 
תורה ומצוות היא 
חוזרת למקורה - 
ארמון מלך מלכי 

המלכים! )פרק ל”א(

“והנה ה’ ניצב עליו 
ומלוא כל הארץ 

כבודו”

ומביט עליו ובוחן 
כליות ולב אם עובדו 

כראוי” )פרק מ”א(

נספח 4

כיתה ו' אני בחברה / תיקון המידות
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לכל יהודי יש 
אהבה חזקה לה’, 
כמו שבן אוהב 

את הוריו ויעשה 
הכל עבורם

כך יהודי מוכן 
לעשות הכל עבור 

אביו שבשמים )פרק 
מ”ד(

הקב”ה הוא חיות 
היהודי. כשם שאדם 
מתאווה לחיות ואינו 

רוצה להיפרד מהחיים 
ח”ו, 

כך אדם צריך 
להתאוות להמשיך 

את החיות שלו 
מה’ ע”י קיום תורה 
ומצוות )פרק מ”ד(

התורה והמצוות 
מקיפות את חיי האדם 

מיום היוולדו עד 
פטירתו. ומעמידות אותו 
בקרן אורה בשכל בריא 

ובקנין מידות נעלות 
והנהגות ישרות. 

מי שמתנהג על פי 
התורה והוראות חז”ל, 

חי חיים מאושרים 
בגשם וברוח )על פי 
היום יום כ”ז תשרי(

נספח 4

כיתה ו' אני בחברה / תיקון המידות

שיעור מס' 5 חב"ד: בינה - מתבונניםתיקון המידות - התגברות היא התבגרות



ב"הב"הב"ה

נספח 5

יעד הטיסה: 
____________________

המנוע שלי: 
_____________________

יעד הטיסה: 
____________________

המנוע שלי: 
_____________________

יעד הטיסה: 
____________________

המנוע שלי: 
_____________________

יעד הטיסה: 
____________________

המנוע שלי: 
_____________________

יעד הטיסה: 
____________________

המנוע שלי: 
_____________________

יעד הטיסה: 
____________________

המנוע שלי: 
_____________________

יעד הטיסה: 
____________________

המנוע שלי: 
_____________________

יעד הטיסה: 
____________________

המנוע שלי: 
_____________________

יעד הטיסה: 
____________________

המנוע שלי: 
_____________________

כיתה ו' אני בחברה / תיקון המידות

שיעור מס' 5 חב"ד: בינה - מתבונניםתיקון המידות - התגברות היא התבגרות



ב"הב"הב"ה

נספח 1

דברי הרבנית דבורה לאה / לשימוש המורה

“שלושים שנה צריך אילן לעידור ולניכוש עד שיתן פריו. תורת מורנו הבעש”ט ומורנו הרב המגיד ממזריטש זה עתה 

נהייתה לאילנא דחיי, ועתה נתעורר הקטרוג הנורא העלול לגדוע את הכל. רוצה אני לחיות, כי כך מחוייב האדם על 

פי התורה, אבל עוד יותר רוצה אני לעדור ולנכש את האילן הזה שיתן את פריו עד כי יבוא שילה” - החלטתי לתת את 

חיי תמורת חיי אבי, רוצה אני להיות כפרתו, אני נותנת את ימי חיי לאבי, אני הולכת למיתה ואבי ילך לחיים טובים 

וארוכים בשביל להחזיק את האילן אשר נטע, ויעדרו וינכשו, ובזה אזכה גם אני בתורת אבי”.

כיתה ו' אני בחברה / תיקון המידות

שיעור מס' 6חב"ד: בינה - מתבונניםתיקון המידות - התגברות היא התבגרות



ב"הב"הב"ה

שיעור מס' 6

נספח 2 / א

סיפורה של הרבנית דבורה לאה / לשימוש המורה

בשלהי חודש אלול תקנ”ב. קרא אדמו”ר הזקן לבתו הרבנית דבורה לאה לחדרו. פניו של הרבי היו רציניות ומודאגות. 

הרבנית חשה שדבר מה נורא עומד להגלות בפניה. והרבי שיתף את בתו בסוד קשה: “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.”

“אל תדבר ככה” ניסתה הרבנית דבורה לאה “בעזרת ה’ עוד תחיה ותנהיג את החסידים שנים רבות מתוך בריאות 

ושמחה”. אבל הרבי המשיך: תורת החסידות היא כמו אילן. אם רוצים שהאילן יגדל ויצמיח פרות טובים מדי שנה 

בשנה למשך שנים רבות – יש לטפל בו במסירות במשך שלושים שנה. הבעל שם טוב נטע את אילן החסידות, הרב 

המגיד המשיך בגידולו, ואם אני לא אמשיך ואטפל בו, מה יהיה עליו?

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

אינה יודעת .יומיים שלמים היא התבודדה, אפופת מחשבות, ובסופם היא הגיעה למסקנה הקשה. היא לא גלתה 

את החלטתה לאיש. בערב ראש השנה נהיה בנה הקטן בן שלוש והיא הכניסה אותו לאביה 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.”

משה  ור’  רייזעס  פינחס  רבי  מייזליש,  משה  ר’   : הזקנים  אביה  חסידי  מגדולי  שלושה  הרבנית  אספה  ימים  באותם 

לומר  עומדת  שהיא  ממה  דבר  לגלות  שלא  אותם  והשביעה  וילענקער 

להם: אחרי התלבטות הסכימו החסידים לדבריה ונשבעו. אז פתחה הרבנית ואמרה: 

“כולנו חסידי אבינו רבנו אנחנו, וכולנו מחוייבים למסור נפשנו בפועל ממש עבור אבינו רבנו ועבור תורתו, תורת 

והחסידות.  הרבי  למען  הכל  לעשות  מוכנים  הם  כי  מיד  וענו  מאוד  נבהלו  החסידים  בבכי.  פרצה  והיא  הבעש”ט”, 

המשיכה: והרבנית 

“שלשים שנה צריך אילן לעידור ולניכוש עד שיתן פריו. תורת מורנו הבעש”ט ומורנו הרב המגיד ממזריטש זה עתה 

נהייתה לאילנא דחיי, ועתה נתעורר הקטרוג הנורא העלול לגדוע את הכל. רוצה אני לחיות כי כך מחוייב האדם על 

פי התורה, אבל עוד יותר רוצה אני לעדור ולנכש את האילן הזה שיתן את פריו עד כי יבוא שילה” - החלטתי לתת את 

חיי תמורת חיי אבי, רוצה אני להיות כפרתו, אני נותנת את ימי חיי לאבי, אני הולכת למיתה ואבי ילך לחיים טובים 

וארוכים בשביל להחזיק את האילן אשר נטע, ויעדרו וינכשו, ובזה אזכה גם אני בתורת אבי”.

כיתה ו' אני בחברה / תיקון המידות

שיעור מס' 6 חב"ד: בינה - מתבונניםתיקון המידות - התגברות היא התבגרות



ב"הב"הב"ה

שיעור מס' 6

נספח 2 / ב

המשך - לשימוש המורה

החסידים הם הביטו זה בפני זה מבוהלים. האומנם?

 הרבנית החליטה לתת את חייה תמורת חיי אביה? הרבנית בקשה מהם שהם, כבית דין, יפסקו שכך יהיה – היא 

תמות ואביה יישאר בחיים וימשיך להפיץ את תורת החסידות. החסידים נחרדו. אמנם הם רצו להציל את הרבי, אבל 

לפסוק שהרבנית תמות חס ושלום? הרבנית חכתה מעט וכשראתה שהם שותקים אמרה: “שתיקה כהודאה” והלכה. 

בליל ראש השנה כשחזר הרבי מבית הכנסת, הוא ביקש לברך את בתו “לשנה...” והרבנית מיהרה להפסיקו 

ואמרה “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.

מעשה הרבנית דבורה לאה היה מסירות נפש ממש. הרבנית דבורה לאה מסרה את כול כולה והסכימה למות, מסרה 

את רצונה להמשיך לחיות רק על מנת לקיים את הרצון האלוקי של הפצת החסידות.

כיתה ו' אני בחברה / תיקון המידות

שיעור מס' 6 חב"ד: בינה - מתבונניםתיקון המידות - התגברות היא התבגרות



ב"הב"הב"ה

שיעור מס' 6

נספח 4

מורה: 

חשוב שתתכונני היטב למבחן בעצמך! אף אחד לא יכול לעשות את 
המבחן בשבילך. יום אחד הוא מעט מאוד זמן כדי להספיק וללמוד את 

כל החומר...

כל תלמידה צריכה לקחת אחריות במשך השנה וללמוד ברצינות. מי 
שלא הקשיבה ולא למדה – צריכה לשאת בתוצאות. אינך צריך להפסיד 

בשל כך!

הורה:

“עניי עירך קודמים”. את צריכה לוודא שאת מוכנה היטב למבחן ורק אז 
לעזור לחברה. למבחן הזה יש השפעה חשובה מאוד על הקבלה שלך 

לבית הספר שנה הבאה.

זה חוסר אחריות לא ללמוד למבחן ברצינות.

חברה: 

זו בעיה שלה שהיא לא למדה! מי שלמד כל השנה מגיע לו להצליח 
במבחן. ומי שלא השקיע בלימודים – שיפסיד. 

אם תעזור לה היא תחשוב שיש דרך קצרה ופשוטה להצליח במבחנים. 
צריך ללמד אותה אחת ולתמיד לקח! 

כיתה ו' אני בחברה / תיקון המידות

שיעור מס' 6 חב"ד: בינה - מתבונניםתיקון המידות - התגברות היא התבגרות



ב"הב"הב"ה

שיעור מס' 7

נספח 2 / ב

קטע - לשימוש המורה

ביום רביעי, יום הבהיר ח”י אלול, בשעה שתים אחר הצהרים התקיימה ‘סעודת שבע-ברכות’, לרבי הריי”ץ עם זוגתו 

הרבנית נחמה דינה. במהלך הסעודה מסר הרבי הרש”ב את דבר השליחות בשם אבותיו רבותינו הקדושים.

וכך מתאר זאת הרבי הריי”צ: “בשעה שתים אחרי הצהרים התקיימה סעודת שבע ברכות, אבי היה בהתרגשות של 

שמחה, ואמר: יהודים בכל רחבי תבל יודעים שביום הרביעי נתלו המאורות. גם בימים ראשון, שני ושלישי, היה יום 

ולילה, אלא שהמאורות נתלו ביום הרביעי. היום, י”ח אלול, הוא יום הבהיר בו נולדו רבנו הזקן ומורנו הבעש”ט, וביום 

קדוש זה אני מייסד ישיבה בציווי וברכת הוד כ”ק אבותינו רבותינו הקדושים, ישיבה שתוציא תלמידים בעלי מסירות 

נפש על תורה ועבודה בדרכי חסידות חב”ד”.

הרבי הרש”ב אמר מאמר חסידות ואחר כך אמר בפנים מאירות ומסבירות: “יהי רצון שתשרה שכינה במעשה ידינו, 

מאה  לפני  הבעש”ט  מורנו  נולד  בו  הקדוש  היום  באלול,  ח”י  היום  המאורות.  נתלו  בראשית  למעשי  הרביעי  ביום 

תשעים ותשע שנים, בהתחלה זו בישיבה - שלעת עתה לא קראתי אותה בשם - הנני מדליק את המאורות שמורנו 

הבעש”ט והרביים הנחילונו למען תקויים ההבטחה של יפוצו מעיינותיך חוצה, להחיש את ביאת משיח צדקנו”.

הרבי הרש”ב מספר שבמשך עשר שנים הוא השתטח על קברי אבותיו בתפילה שיצליח להקים את הישיבה ולהצלחת 

תלמידיה. 

ובמה תהיה הישיבה הזו מיוחדת מכל שאר הישיבות?

מלבד הלימודים הרגילים לומדים בישיבת תומכי תמימים חסידות, וה’תמימים’ מחוייבים לנתק את עצמם מכל ענייני 

העולם הזה ולהתמסר לעבודה והליכה בדרכי החסידות. 

הרבי קרא ל’תמימים’ חיילי בית דוד, ראשי התיבות של חב”ד. ואמר כי תפקידם הוא להלחם במלחמה האחרונה כדי 

להביא את משיח. לא במלחמת הגוף, אלא במלחמת הרוח והנפש! 

כ-15 שנה לאחר מכן, כאשר השלטון הקומוניסטי ניסה לדכא את גחלת היהדות, התגלתה עוצמת הרוח של התמימים. 

הם אלה שחרפו נפשם כדי להחזיק את היהדות בלימוד תורה במחתרת, בניית מקוואות, תפילות והתוועדויות. 

והם אכן נצחו במלחמת הרוח... הקומוניזם לא הצליח במזימתו ויהדות ברית המועצות עלתה וזרחה בשנית.

כיתה ו' אני בחברה / תיקון המידות

שיעור מס' 7 חב"ד: דעת - מתחברים ומיישמיםתיקון המידות - התגברות היא התבגרות



ב"הב"הב"ה

שיעור מס' 7

נספח 3

למורה

עץ  חטא  וטהרה.  קדושה  של  ברוח   – משיח  של  ברוחו  תהיה  שהתנהגותו  רצה  הוא  העולם  את  ברא  כשהקב”ה   .1
הדעת קלקל והוריד את העולם ממדרגתו הרוחנית מטה, מטה. נדרשת כאן עבודה של זיכוך הגשמיות על ידי עשייה 
חיובית – “מלחמת בית דוד”. ומי החיילים במלחמה הזו? – ה”תמימים”! הם רואים מול עיניהם את המטרה והם אלו 

שיצילו את עם ישראל ויביאו לעולם את משיח.

)למורה: מטרת הלחימה( 

2. למלחמת בית דוד יש תכסיס מיוחד: “לא בחיל ולא בכוח כי אם ברוחי”, “חיל וכוח” הם דברי מוסר ותוכחה, ואילו 
“רוחי” הןא כח פנימי שכדי לקבל אותו צריך ללמוד פנימיות התורה- חסידות, ולהתפלל מתוך עבודה שבלב. אלו 

הכלים איתם נלחמים ב”מלחמת בית דוד”. 

ומהו סדר העבודה? קודם כל ביטול הרע, לדחות את הרע – אתכפיא. ולאחר מכן אפשר להתעסק עם הרע, לברר 
ולהוציא את הניצוץ הטוב השקוע ברע וכך להפוך אותו לטוב - אתהפכא.

)למורה: אופן הלחימה( 

3. מי יכול להיות ראוי להיות חיל במלחמת בית דוד? מי שיכול לעמוד נגד כל אויבי ה’ על ידי לימוד תורה, יראת 
שמיים ועל ידי התעוררות לתשובה. ויכול לעמוד מול האויבים הפנימיים שלו על ידי מוח שליט על הלב. )למורה: 

הנדרשים( הכישורים 

4. כדי להיות איש צבא במלחמת בית דוד, מן ההכרח לכתוב, קודם כל, גט כריתות לכל הדברים הגופניים והגשמיים. 
ולהתמסר להנהלת “תומכי תמימים” המחנכת ומדריכה אנשי צבא לקראת מלחמת בית דוד. יש להתנתק מהעולם 

המסתיר את האלוקות ולא להתפעל ממנו, כדי שהדברים הגשמיים לא יהיו מכשול לניצחון.

)למורה: כללי הקשר עם העולם מחוץ לצבא(

 5. בישיבה ילמדו תורה ביגיעה ועמל. התלמידים ישקיעו את כל מרצם בלימוד. אך בשונה משאר הישיבות – בתומכי 

תמימים לומדים גם חסידות! החסידות מלמדת כיצד להיות ירא שמים באמת וכיצד להיות עובד ה’ באהבה ויראה 
ולהתנהג בכל העניינים במידות טובות כנדרש על פי התורה.

)למורה: ההכשרה שיעבור המתגייס(

כיתה ו' אני בחברה / תיקון המידות

שיעור מס' 7 חב"ד: דעת - מתחברים ומיישמיםתיקון המידות - התגברות היא התבגרות



ב"הב"הב"ה

שיעור מס' 7

נספח 3 / א

מובאה 1

רצה  הוא  העולם  את  ברא  כשהקב”ה 
שהתנהגותו תהיה ברוחו של משיח – ברוח 
קלקל  הדעת  עץ  חטא  וטהרה.  קדושה  של 
הרוחנית  ממדרגתו  העולם  את  והוריד 
זיכוך  של  עבודה  כאן  נדרשת  מטה.  מטה, 
הגשמיות על ידי עשייה חיובית – “מלחמת 
 – הזו?  במלחמה  החיילים  ומי  דוד”.  בית 
את  עיניהם  מול  רואים  הם  ה”תמימים”! 
ישראל  עם  את  שיצילו  אלו  והם  המטרה 

משיח.  את  לעולם  ויביאו 

כיתה ו' אני בחברה / תיקון המידות

שיעור מס' 7 חב"ד: דעת - מתחברים ומיישמיםתיקון המידות - התגברות היא התבגרות



ב"הב"הב"ה

שיעור מס' 7שיעור מס' 7

נספח 3 / ב

מובאה 2

“לא  מיוחד:  תכסיס  יש  דוד  בית  למלחמת 
וכוח”  “חיל  ברוחי”,  אם  כי  בכוח  ולא  בחיל 
הוא  “רוחי”  ואילו  ותוכחה,  מוסר  דברי  הם 
ללמוד  צריך  אותו  לקבל  שכדי  פנימי  כח 
ולהתפלל  חסידות,   - התורה  פנימיות 
איתם  הכלים  אלו  שבלב.  עבודה  מתוך 

דוד”.  בית  ב”מלחמת  נלחמים 
הרע,  ביטול  כל  קודם  העבודה?  סדר  ומהו 
מכן  ולאחר  אתכפיא.   – הרע  את  לדחות 
ולהוציא  לברר  הרע,  עם  להתעסק  אפשר 
להפוך  וכך  ברע  השקוע  הטוב  הניצוץ  את 

אתהפכא.   - לטוב  אותו 

כיתה ו' אני בחברה / תיקון המידות

שיעור מס' 7 חב"ד: דעת - מתחברים ומיישמיםתיקון המידות - התגברות היא התבגרות



ב"הב"הב"ה

שיעור מס' 7

נספח 3 / ג

מובאה 3

במלחמת  חיל  להיות  ראוי  להיות  יכול  מי 
אויבי  כל  נגד  לעמוד  שיכול  מי  דוד?  בית 
ועל  שמיים  יראת  תורה,  לימוד  ידי  על  ה’ 
מול  לעמוד  ויכול  לתשובה.  התעוררות  ידי 
האויבים הפנימיים שלו על ידי מוח שליט 

הלב. על 

כיתה ו' אני בחברה / תיקון המידות

שיעור מס' 7 חב"ד: דעת - מתחברים ומיישמיםתיקון המידות - התגברות היא התבגרות



ב"הב"הב"ה

שיעור מס' 7

נספח 3 / ד

מובאה 4

כדי להיות איש צבא במלחמת בית דוד, מן 
לכל  כריתות  גט  כל,  קודם  לכתוב,  ההכרח 
ולהתמסר  והגשמיים.  הגופניים  הדברים 
המחנכת  תמימים”  “תומכי  להנהלת 
בית  מלחמת  לקראת  צבא  אנשי  ומדריכה 
המסתיר  מהעולם  להתנתק  יש  דוד. 
כדי  ממנו,  להתפעל  ולא  האלוקות  את 
מכשול  יהיו  לא  הגשמיים  שהדברים 

לניצחון.

כיתה ו' אני בחברה / תיקון המידות

שיעור מס' 7 חב"ד: דעת - מתחברים ומיישמיםתיקון המידות - התגברות היא התבגרות



ב"הב"הב"ה

שיעור מס' 7

נספח 3 / ה

מובאה 5

ועמל.  ביגיעה  תורה  ילמדו  בישיבה 
בלימוד.  מרצם  כל  את  ישקיעו  התלמידים 
בתומכי   – הישיבות  משאר  בשונה  אך 
החסידות  חסידות!  גם  לומדים  תמימים 
באמת  שמים  ירא  להיות  כיצד  מלמדת 
ויראה  באהבה  ה’  עובד  להיות  וכיצד 
טובות  במידות  העניינים  בכל  ולהתנהג 

התורה. פי  על  כנדרש 

כיתה ו' אני בחברה / תיקון המידות

שיעור מס' 7 חב"ד: דעת - מתחברים ומיישמיםתיקון המידות - התגברות היא התבגרות



ב"הב"הב"ה

שיעור מס' 7

נספח 4

הכישורים 
הנדרשים

הכישורים 
הנדרשים

הכישורים 
הנדרשים

הכישורים 
הנדרשים

הכישורים 
הנדרשים

הכישורים 
הנדרשים

ההכשרה 
שיעבור 
המתגייס

ההכשרה 
שיעבור 
המתגייס

ההכשרה 
שיעבור 
המתגייס

ההכשרה 
שיעבור 
המתגייס

ההכשרה 
שיעבור 
המתגייס

ההכשרה 
שיעבור 
המתגייס

תקופת 
השירות

תקופת 
השירות

תקופת 
השירות

תקופת 
השירות

תקופת 
השירות

תקופת 
השירות

כללי 
הקשר עם 

העולם 
מחוץ 
לצבא 

כללי 
הקשר עם 

העולם 
מחוץ 
לצבא 

כללי 
הקשר עם 

העולם 
מחוץ 
לצבא 

כללי 
הקשר עם 

העולם 
מחוץ 
לצבא 

כללי 
הקשר עם 

העולם 
מחוץ 
לצבא 

כללי 
הקשר עם 

העולם 
מחוץ 
לצבא 

מטרת 
הלחימה

מטרת 
הלחימה

מטרת 
הלחימה

מטרת 
הלחימה

מטרת 
הלחימה

מטרת 
הלחימה

אופן 
הלחימה

אופן 
הלחימה

אופן 
הלחימה

אופן 
הלחימה

אופן 
הלחימה

אופן 
הלחימה

כיתה ו' אני בחברה / תיקון המידות

שיעור מס' 7 חב"ד: דעת - מתחברים ומיישמיםתיקון המידות - התגברות היא התבגרות



ב"הב"הב"ה

אסטרטגיה מס 1: השהייה קלה - 
תגובה שקולה

אסטרטגיה מס 1: השהייה קלה - 
תגובה שקולה

אסטרטגיה מס 2: סבלנות והדרגה - 
והמטרה הושגה!

אסטרטגיה מס 2: סבלנות והדרגה - 
והמטרה הושגה!

אסטרטגיה מס 3: נשקלל רווח מול 
הפסד – הרגש בשליטה כשהמוח 

עובד!

אסטרטגיה מס 3: נשקלל רווח מול 
הפסד – הרגש בשליטה כשהמוח 

עובד!

אסטרטגיה מס 4: לפעמים כדי 
להשיג מה' יראה, כדאי להלביש לו 

גוף וצורה

אסטרטגיה מס 4: לפעמים כדי 
להשיג מה' יראה, כדאי להלביש לו 

גוף וצורה

אסטרטגיה מס 5: כשנתחיל בפעולות 
טובות, אחרי המעשים ימשכו 

הלבבות

אסטרטגיה מס 5: כשנתחיל בפעולות 
טובות, אחרי המעשים ימשכו 

הלבבות

אסטרטגיה מס 6: סייג וגדר עוזרים 
לא להתדרדר.

אסטרטגיה מס 6: סייג וגדר עוזרים 
לא להתדרדר.

אסטרטגיה מס 7: חיזוק פנימי בנפש 
יצליח לשלוט על הרגש!

אסטרטגיה מס 7: חיזוק פנימי בנפש 
יצליח לשלוט על הרגש!

נספח 6

פתקים למחזיק מפתחות

כיתה ו' אני בחברה / תיקון המידות

שיעור מס' 7 חב"ד: דעת - מתחברים ומיישמיםתיקון המידות - התגברות היא התבגרות



ב"הב"הב"ה

שיעור מס' 7

נספח 7

כיתה ו' אני בחברה / תיקון המידות

שיעור מס' 7 חב"ד: דעת - מתחברים ומיישמיםתיקון המידות - התגברות היא התבגרות



ב"הב"הב"ה

שיעור מס' 7

נספח 7

כיתה ו' אני בחברה / תיקון המידות

שיעור מס' 7 חב"ד: דעת - מתחברים ומיישמיםתיקון המידות - התגברות היא התבגרות



ב"הב"הב"ה

נספח 7

12

כיתה ו' אני בחברה / תיקון המידות

שיעור מס' 7 חב"ד: דעת - מתחברים ומיישמיםתיקון המידות - התגברות היא התבגרות



ב"הב"הב"ה

שיעור מס' 7

נספח 7

כיתה ו' אני בחברה / תיקון המידות

שיעור מס' 7 חב"ד: דעת - מתחברים ומיישמיםתיקון המידות - התגברות היא התבגרות



שיעור 1

השליחות שלי בעולם / מחויבות ובחירה

מחויבות ובחירה
שיעור 8ביטול חב"ד חכמה 

פותחים

כתה ו׳ ב״ה

התחלה: כל כבודה בת מלך 
פנימה – לדמותה של הרבנית 

חיה מושקא, עליה השלום.

וכאשר במקרה נחשפה זהותה 
היא לא שבה לאותה החנות.

מרק עוף צח ומשוחחת עמה 
לעודדה.

ברחה הרבנית מכבוד ובכך 
קיימה את הפסוק "כל כבודה 

בת מלך פנימה". 

בכל זאת נתפרסמו כמה מעשי 
צדקה וחסד שעשתה הרבנית 

בסתר. 

שלחה את המרק על ידי שליח. 
נסע השליח אל בית הרפואה, 

בהן איש לא הכירה

מצות 'ביקור חולים' אצל אשה 
מסויימת שהיתה מאושפזת 

בבית הרפואה. 

נשלחתי על ידי הרבנית 
שניאורסון שלא היה 

באפשרותה להגיע היום". 

למרות שלו רק רצתה היתה 
זוכה בכבוד מלכים כאשתו של 

הרבי מליובאוויטש, 

עם כל השתדלותה להצניע 
מעשיה, 

 יום אחד, נבצר מהרבנית 
להגיע אל האשה, ובמקומה 

היא הייתה מקפידה לבצע את 
קניותיה בחנויות 

אחד הסיפורים שנתפרסמו היה 
מנהגה לקיים מדי יום ביומו 

וכשהגיש לאשה את המרק, 
הוסיף ואמר: 

כדי שלא ינהגו בה מנהגי כבוד, 

בבואה אליה היתה מביאה עמה 
תמיד 

מאוחר יותר כששמעה ממנו 
הרבנית כי גילה את זהותה, 



שיעור 1

השליחות שלי בעולם / מחויבות ובחירה

מחויבות ובחירה
שיעור 8ביטול חב"ד חכמה 

פותחים

כתה ו׳ ב״ה

הצטערה מאוד. שכן עד לאותה 
העת, 

בלתי מצויה. פעם, בעת שיחה, 
אמרה כבדרך אגב: 

נושאת בתואר 'הרבנית 
שניאורסון', 

העניק לנו במתנה. אלא 
שמעולם לא השתמשתי בו 
להניחו מתחת לפמוטים. 

אווירת הפשטות ששררה ביניהן 
בפגישותיהן...

להשתמש בדברים שכאלו? אני 
רק מסתכלת על זה 

לא ידעה האשה החולה כלל כי 
זו המיטיבה עמה 

"יש לנו מגש מסבי, הרבי 
ה"צמח צדק", שדודי זקני 

הורנשטיין 

ומעתה, אמרה הרבנית, ודאי 
תיפגם 

שכן, כיצד ראויה אני, אישה 
פשוטה, 

 לבד מן הבריחה מן הכבוד, 
היתה לרבנית ענווה 

 ואז אני מרגישה קשורה 
למשפחה". סוף!



שיעור 1

השליחות שלי בעולם - עבודת ה׳

שיעור 9 עבודת ה׳
צניעות בלבוש, דיבור ומעשה

חב"ד בינה 
מתבוננים

כיתה ו׳ ב״ה

נספח 1/א

משחק רביעיות

החצאית
ישיבה,  )עמידה,  מצב  בכל  הברך  את   מכסה 
עליה לאוטובוס, יציאה ממכונית, ריקוד וכו'( האורך יהיה 
מינימום 10 ס"מ מתחת לברך, ומקסימום עד מעל עצם 

הקרסול.

רחבה מספיק ולא שקופה.

ללא שסע. רוכסן עדין בצד או מאחור.

נמוך  יהיה  לא  חלקה העליון של החצאית 
ובאופן שתימנע חשיפת הגוף גם  מן המותן, 

בעת התכופפות או הרמת ידיים.

החצאית
ישיבה,  )עמידה,  מצב  בכל  הברך  את   מכסה 
עליה לאוטובוס, יציאה ממכונית, ריקוד וכו'( האורך יהיה 
מינימום 10 ס"מ מתחת לברך, ומקסימום עד מעל עצם 

הקרסול.

רחבה מספיק ולא שקופה.

ללא שסע. רוכסן עדין בצד או מאחור.

נמוך  יהיה  לא  חלקה העליון של החצאית 
ובאופן שתימנע חשיפת הגוף גם  מן המותן, 

בעת התכופפות או הרמת ידיים.

החצאית
ישיבה,  )עמידה,  מצב  בכל  הברך  את   מכסה 
עליה לאוטובוס, יציאה ממכונית, ריקוד וכו'( האורך יהיה 
מינימום 10 ס"מ מתחת לברך, ומקסימום עד מעל עצם 

הקרסול.

רחבה מספיק ולא שקופה.

ללא שסע. רוכסן עדין בצד או מאחור.

נמוך  יהיה  לא  חלקה העליון של החצאית 
ובאופן שתימנע חשיפת הגוף גם  מן המותן, 

בעת התכופפות או הרמת ידיים.

החצאית
ישיבה,  )עמידה,  מצב  בכל  הברך  את   מכסה 
עליה לאוטובוס, יציאה ממכונית, ריקוד וכו'( האורך יהיה 
מינימום 10 ס"מ מתחת לברך, ומקסימום עד מעל עצם 

הקרסול.

רחבה מספיק ולא שקופה.

ללא שסע. רוכסן עדין בצד או מאחור.

נמוך  יהיה  לא  חלקה העליון של החצאית 
ובאופן שתימנע חשיפת הגוף גם  מן המותן, 

בעת התכופפות או הרמת ידיים.



שיעור 1

השליחות שלי בעולם - עבודת ה׳

שיעור 9 עבודת ה׳
צניעות בלבוש, דיבור ומעשה

חב"ד בינה 
מתבוננים

כיתה ו׳ ב״ה

נספח 1/א

משחק רביעיות

החולצה
המרפקים   את  המכסים  שרוולים   בעלת 

תמיד.

בעלת פתח בית צוואר סגור מכל צדדיו.

רחבה מספיק ולא שקופה.

ארוכה מספיק ומכסה גם בעת התכופפות 

או הרמת ידיים.

החולצה
המרפקים   את  המכסים  שרוולים   בעלת 

תמיד.

בעלת פתח בית צוואר סגור מכל צדדיו.

רחבה מספיק ולא שקופה.

ארוכה מספיק ומכסה גם בעת התכופפות 

או הרמת ידיים.

החולצה
המרפקים   את  המכסים  שרוולים   בעלת 

תמיד.

בעלת פתח בית צוואר סגור מכל צדדיו.

רחבה מספיק ולא שקופה.

ארוכה מספיק ומכסה גם בעת התכופפות 

או הרמת ידיים.

החולצה
המרפקים   את  המכסים  שרוולים   בעלת 

תמיד.

בעלת פתח בית צוואר סגור מכל צדדיו.

רחבה מספיק ולא שקופה.

ארוכה מספיק ומכסה גם בעת התכופפות 

או הרמת ידיים.
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שיעור 9 עבודת ה׳
צניעות בלבוש, דיבור ומעשה

חב"ד בינה 
מתבוננים

כיתה ו׳ ב״ה

נספח 1/א

משחק רביעיות

הגרביים

 יכסו את הרגל בכל מצב

ניכר  שיהיה  ובצבע  בעובי  שקופות,  לא 

שהרגל מכוסה בהן

ללא דוגמאות ובצבע אחיד

לא מרושתות

הגרביים

 יכסו את הרגל בכל מצב

ניכר  שיהיה  ובצבע  בעובי  שקופות,  לא 

שהרגל מכוסה בהן

ללא דוגמאות ובצבע אחיד

לא מרושתות

הגרביים

 יכסו את הרגל בכל מצב

ניכר  שיהיה  ובצבע  בעובי  שקופות,  לא 

שהרגל מכוסה בהן

ללא דוגמאות ובצבע אחיד

לא מרושתות

הגרביים

 יכסו את הרגל בכל מצב

ניכר  שיהיה  ובצבע  בעובי  שקופות,  לא 

שהרגל מכוסה בהן

ללא דוגמאות ובצבע אחיד

לא מרושתות
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שיעור 9 עבודת ה׳
צניעות בלבוש, דיבור ומעשה

חב"ד בינה 
מתבוננים

כיתה ו׳ ב״ה

נספח 1/ב

משחק רביעיות

שכר הצניעות

 הצלחה 

בריאות 

עושר ופרנסה בשפע

גאולה אמיתית ושלמה

שכר הצניעות

 הצלחה 

בריאות 

עושר ופרנסה בשפע

גאולה אמיתית ושלמה

שכר הצניעות

 הצלחה 

בריאות 

עושר ופרנסה בשפע

גאולה אמיתית ושלמה

שכר הצניעות

 הצלחה 

בריאות 

עושר ופרנסה בשפע

גאולה אמיתית ושלמה
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חב"ד בינה 
מתבוננים

כיתה ו׳ ב״ה

נספח 1/ב

משחק רביעיות

אין ללבוש בגדים ובדים

 בעלי כיתובים או ציורים בולטים.

בצבע אדום ובצבעים זוהרים ובולטים.

צורת  את  המבליטה  גזרה  בכל  או  צרים 

אברי הגוף.

ג'ינס לסוגיו

אין ללבוש בגדים ובדים

 בעלי כיתובים או ציורים בולטים.

בצבע אדום ובצבעים זוהרים ובולטים.

צורת  את  המבליטה  גזרה  בכל  או  צרים 

אברי הגוף.

ג'ינס לסוגיו

אין ללבוש בגדים ובדים

 בעלי כיתובים או ציורים בולטים.

בצבע אדום ובצבעים זוהרים ובולטים.

צורת  את  המבליטה  גזרה  בכל  או  צרים 

אברי הגוף.

ג'ינס לסוגיו

אין ללבוש בגדים ובדים

 בעלי כיתובים או ציורים בולטים.

בצבע אדום ובצבעים זוהרים ובולטים.

צורת  את  המבליטה  גזרה  בכל  או  צרים 

אברי הגוף.

ג'ינס לסוגיו
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שיעור 9 עבודת ה׳
צניעות בלבוש, דיבור ומעשה

חב"ד בינה 
מתבוננים

כיתה ו׳ ב״ה

נספח 1/ב

משחק רביעיות

שונות

  התכשיטים – עדינים ולא בולטים

משקפיים- עדינים ולא בולטים

חגורות – עדינות ולא בולטות

אורך העגילים- עד 2 ס"מ אורך

שונות

  התכשיטים – עדינים ולא בולטים

משקפיים- עדינים ולא בולטים

חגורות – עדינות ולא בולטות

אורך העגילים- עד 2 ס"מ אורך

שונות

  התכשיטים – עדינים ולא בולטים

משקפיים- עדינים ולא בולטים

חגורות – עדינות ולא בולטות

אורך העגילים- עד 2 ס"מ אורך

שונות

  התכשיטים – עדינים ולא בולטים

משקפיים- עדינים ולא בולטים

חגורות – עדינות ולא בולטות

אורך העגילים- עד 2 ס"מ אורך
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השליחות שלי בעולם - עבודת ה׳

שיעור 9 עבודת ה׳
צניעות בלבוש, דיבור ומעשה

חב"ד בינה 
מתבוננים

כיתה ו׳ ב״ה

נספח 2 - הקראה

את המכתב הזה אני כותבת לנערה שאיני יודעת את שמה. רק פעם אחת בחיי 
פגשתי בה, ורוב הסיכויים הם שזה לא יקרה שוב.

רציתי לתאר בפניך, אלמונית יקרה, מעט מרחשי ליבי.

כשנפגשנו לראשונה )או ליתר דיוק, כשפגשתי בך לראשונה( היה זה בחנות 
הבגדים שברח' אלנבי.

נכנסתי אל החנות ואת עמדת מול המראה, מתבוננת בחולצה שהלמה אותך 
שכולם  נראה  והיה  בך  התבוננו  בחנות  העת  באותה  ששהו  הנשים  מאוד. 
הסכימו: "החולצה הזאת נתפרה עבורך". גם אני חשבתי כך. המוכרת הייתה 
גמורה  בהפתעה  ואז,  לשכנע.  צורך  הפעם  לה  שאין  כך  על  שמחה  נראית 
טובה  לא  הזו  שהחולצה  לי  נראה  אבל  "תודה,  ואמרת:  חייכת  הסתובבת, 
עבורי". לא טובה?! התפלאה המוכרת. "השרוול לא טוב לי"- ענית בנחישות. 
תוך  המוכרת,  ענתה  גבולי",  די  גמור,  בסדר  שהשרוול  חושבת  דווקא  "אני 
וחייכת כאילו, כאילו באמת לא  ואת עמדת שם  שהיא מושכת אותו במעט. 

אכפת לך ואת לא מצטערת על החולצה היפה.

היה בסדר  זה  הגבול,  על  גר  היה  הבן שלך  "לו  אליה,  פנית  יקרה",  "מוכרת 
גמור?!... המוכרת השפילה מבט מחויך, היא הבינה. "אני אישית", אמרת לה, 

"איני אוהבת להיות על הגבול. מדי מסוכן שם"... 

את יודעת מה, חברה, עמדתי שם מהופנטת ממך, הייתי כל כך גאה בך, רציתי 
אז... לגור לידך!
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השליחות שלי בעולם - עבודת ה׳

שיעור 9 עבודת ה׳
צניעות בלבוש, דיבור ומעשה

חב"ד בינה 
מתבוננים

כיתה ו׳ ב״ה

נספח 3

חצאית

חולצה
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שיעור 9 עבודת ה׳
צניעות בלבוש, דיבור ומעשה

חב"ד בינה 
מתבוננים

כיתה ו׳ ב״ה

נספח 3

גרביים

שיער
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שיעור 9 עבודת ה׳
צניעות בלבוש, דיבור ומעשה

חב"ד בינה 
מתבוננים

כיתה ו׳ ב״ה

נספח 3

שונות
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שיעור 10 עבודת ה׳
צניעות בלבוש, דיבור ומחשבה

חב"ד דעת
מתחברים ומיישמים

כיתה ו׳ ב״ה

נספח 1 - הסיפור

משפיע בליובאוויטש רצה להסביר לבחור מסוים, שלא יתכן שיחד 
עם היותו 'בחור חסידי', יהיו לו עוד עיסוקים )כגון בימינו: צפייה 
כך  לצורך  וכו'(,  קולני  פטפוט  מהדרין,  שאינם  סרטים  מיני  בכל 
הזמין המשפיע את הבחור לשיחה, ובמהלכה, הציע לו כוס תה. 
מספר  לאחר  ומזג...  ומזג  כוסות  הניח  מים,  הרתיח  המשפיע 

שניות, המים הרותחים גלשו והכאיבו לבחור.

כוס תה, כשהראש מלא  כמו  בנוי  הסביר המשפיע: הראש שלנו 
בתכנים מסוימים, אין מקום לתכנים שונים... ואם חושבים שיש, 
ומתעקשים, בסוף זה גולש, כואב ושורף. לא יתכן שהראש יהיה 

מלא בחומריות ובד בבד ברוחניות.



שיעור 1

השליחות שלי בעולם - עבודת ה׳

שיעור 10 עבודת ה׳
צניעות בלבוש, דיבור ומחשבה
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מתחברים ומיישמים

כיתה ו׳ ב״ה

נספח2 - היגדים למשחק ׳עיקר וטפל׳

למורה

חשוב מאוד לעזור בבית	 

חשוב מאוד לעזור בבית כדי שכולם ידעו שאני ילדה טובה	 

חשוב מאוד לעזור בבית כי זה חלק מכיבוד הורים	 

אני עייפה. אני חייבת ללכת לישון כדי שיהיה לי כוח מחר	 

מאוד כיף לראות סרטים עם חברות 	 

כשאני מתלבשת- הכי חשוב לי שהבגדים יהיו לפי מה שהולך באופנה	 

כשאני מתלבשת- הכי חשוב לי שהבגד יהיה נוח	 

כשאני מתלבשת, הכי חשוב לי שהבגד יהיה צנוע לפי ההלכה	 



שיעור 1

השליחות שלי בעולם - עבודת ה׳

שיעור 10 עבודת ה׳
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חב"ד דעת
מתחברים ומיישמים

כיתה ו׳ ב״ה

נספח 5 - משימות ושאלות

למורה

כתבו לפחות 8 שיקולים שחולפים לכם בראש בשעת קניית בגד.	 

לאחר שכתבתם את כל השיקולים האפשריים, סדרו את השיקולים לפי 	 

הסדר, מהעיקרי ביותר לטפל ביותר. הדבר העיקרי הוא הדבר שאי אפשר 

לוותר עליו בשום אופן, והדבר הטפל הוא הדבר שאפשר הכי בקלות 

לוותר עליו.

כתבו ראשי תיבות למילה 'צניעות' שמסבירים את העניין שהצניעות היא 	 

העיקר.

כתבו מכתב למישהי אלמונית - שאינה לבושה על פי כללי הצניעות - 	 

שישכנע אותה להתחיל להתלבש צנוע.
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כיתה ו׳ ב״ה

נספח 6 - סיפור

אדמו"ר המהר"ש רצה להראות לחסיד אחד מה ההבדל בין יהודי לגוי. פנה 
למשרת הגוי בשאלה: איוון, מדוע אתה עובד? ענה לו איוון, כדי שיהיה לי 

כסף. ומה תעשה בכסף? שאל הרבי, "אקנה אוכל!".

ומדוע אתה אוכל? "כדי שיהיה לי כוח". ומדוע אתה צריך כוח? חזר ושאל 
הרבי. "כדי שאוכל לעבוד!"

וכך הלאה.. 

ואז פנה האדמו"ר המהר"ש למשרת היהודי:

מדוע אתה עובד? "כדי שיהיה לי כדי פרנסתי", השיב המשרת. ולמה אתה 
צריך פרנסה? שאל הרבי. 

"כדי שיהיה לי אוכל". ולמה אתה צריך אוכל? שאל הרבי, "כדי שאוכל לעבוד 
את ה' ברוגע ובשלמות!".

פנה הרבי לחסיד, ואמר: רואה אתה את ההבדל בין יהודי לגוי? 
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נספח 6 - סיפור

הדברים החשובים בחיים

 יום אחד הוזמן מרצה זקן לבית הספר באוניברסיטת ייל בארה"ב לשאת הרצאה על הנושא "תכנון זמן יעיל"  
בפני קבוצה של 15 מנהלים בכירים בחברות הגדולות ביותר בארה"ב. 

בעומדו בפני הקבוצה, שהיתה מוכנה לרשום כל מילה שתצא מפיו, העביר המרצה הזקן את מבטו עליהם 
באיטיות ולאחר מכן אמר: "אנו עומדים לערוך ניסוי". 

מתחת לשולחן שהפריד בינו לבין מאזיניו הוציא המרצה מיכל זכוכית גדול והניחו בעדינות לפניו. לאחר 
מכן הוציא מתחת לשולחן כתריסר אבנים, כל אחת בגודל של כדור טניס, והניחן בעדינות, אחת אחת, בתוך 

המיכל. 

כאשר התמלא המיכל לגמרי ולא ניתן היה להוסיף עוד אבן אחת, הרים המרצה את מבטו באיטיות 
ושאל:"האם המיכל מלא?" 

כולם השיבו "אכן",

המרצה המתין מספר שניות ושאל:"האמנם?" ואז שוב התכופף והוציא מתחת לשולחן כלי מלא אבני חצץ. 

בקפדנות שפך את החצץ מעל האבנים וניער מעט את המיכל. אבני החצץ הסתננו בין האבנים הגדולות עד 
שירדו לתחתית המיכל. שוב הרים המרצה הזקן את מבטו ושאל את הקהל: "האם המיכל מלא?" 

עתה החלו מאזיניו המבריקים להבין את כוונתו. אחד מהם השיב "כנראה שלא." 

"נכון" השיב המרצה הזקן. חזר והתכופף, והפעם הוציא מתחת לשולחן סיר מלא בחול. בתשומת לב שפך 
את החול אל תוך המיכל. החול מילא את החלל בין האבנים הגדולות ובין החצץ. פעם נוספת שאל המרצה את 

תלמידיו: "האם המיכל מלא?" 

הפעם ללא היסוס ובמקהלה השיבו התלמידים המחוננים: "לא!" 

"נכון" השיב להם המרצה הזקן. וכפי שציפו תלמידיו רבי העוצמה והיוקרה, הוא נטל את כד המים שעמד על 
השולחן ומילא בהם את המיכל עד לשפתו. 

המרצה הזקן הרים את מבטו אל הקהל ושאל: "איזו אמת גדולה יכולים אנו ללמוד מניסוי זה?" בחושבו על 
נושא ההרצאה, השיב אחד הנועזים והזריזים שבין מאזיניו: "אנו למדים שככל שנראה לנו שהיומן שלנו גדוש 

מלא התחייבויות, אם באמת מתאמצים תמיד ניתן להוסיף עוד משימות ומטלות". 

"לא", השיב המרצה הזקן. "לא זה. האמת הגדולה שמוכיח לנו הניסוי היא זו: "אם לא מכניסים למיכל קודם 
כל את האבנים הגדולות, לעולם לא נוכל להכניס אותן אחר כך." 

דממה עמוקה השתררה באולם, כאשר כל אחד מנסה לתפוס את מלוא המשמעות של דברי המרצה. 

העשרה למורה:

לוח היום יום:

 "אדמוה"ז אמר לאברך עילוי מצויין ובעל כישרון מפורסם ביחידות הראשונה שלו: 'רוחניות וגשמיות הם 
הפכים מעצם מהותם. מעלה בגשמיות היא חסרון ברוחניות'".

"דברים המותרים, אם עושה אותם להנאתו, הם רע גמור, כמו שכתב רבנו נ"ע, לפי דקדש עצמך במותר לך. 
צריך להכניס קדושה בדברים המותרים שיהיה בהם תכלית של תורה ומצוות יראת שמים ומידות טובות".
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בלבול ___,  שטיפת ____,   ____ עצם,     

____חריף    )תשובה: מוח(

 _______ים,     _____העניין,    ____זהב,    

טוב_____,  )תשובה: לב(
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נספח 2

אני מבינה שצריך להתפלל בכל בוקר.  .1

אני מבינה שממתקים זה לא בריא.  .2

אני מבינה שאין להתעסק במהלך השיעור בדברים אחרים.  .3

אני מבינה שכשכועסים כדאי להירגע ורק אחר כך להגיב.  .4

אני מבינה שחשוב לעזור בבית.  .5

אני מבינה שדיבור מכבד אל מבוגרים ממני, יכבד גם אותי.  .6
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נספח 3

אני רוצה להתפלל בכל בוקר.  .1

אני לא רוצה לאכול ממתקים.  .2

אני לא רוצה להתעסק בדברים אחרים בזמן השיעור.  .3

אני לא רוצה להגיב בזמן שאינני רגועה.  .4

אני רוצה לעזור בבית.  .5

אני רוצה לדבר רק בכבוד אל המבוגרים ממני.  .6
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נספח 4 - סיפור

חני, ילדה מתוקה וחברותית. תמיד תראו אותה מוקפת בחברות, משחקת איתן, צוחקת ואוכלת. 
חני אוהבת מאוד לאכול. חטיפים, שוקולדים ומאפים תמיד יהיו בסביבתה..

לקראת פורים חני וחברותיה ארגנו מסיבה לכל בנות הכיתה. הם דאגו להכל, פעילות מושקעת, 
עיצוב המקום, מזכרת, ואופססס, לא נשכח, חשוב מאוד.. חני דאגה גם לכיבוד מכובד וטוב.
המסיבה הייתה ממש לפי התכנית. היה מוצלח. הרבה מחמאות נשמעו במקום, חני הייתה 

שמחה.
המסיבה הסתיימה, חני חוזרת לביתה, כמובן, מוקפת בבנות הכיתה. 

לפתע, כאבי בטן חזקים תקפו אותה.
"זה בטח מהבורקס שאכלת", אמרה בהחלטיות ציפי.

"יכול להיות שהחטיפים עשו לך את זה?" שאלה בהססנות טובה.  
"אולי הרוגלך היה מקולקל?" אמרה דינה לאחר מחשבה. 

החברות שליוו אותה העלו השערות, מי מהם צודקת? עדיין לא היה ברור.

אמא קיבלה את חני בדאגה. לאחר רגע קצר היא אמרה: "מה שאת צריכה כעת זה קצת מנוחה, 
אני מאמינה שתכף הכאבים יפחתו ואת תרגישי נהדר".

נכון, זה באמת עזר, חני הרגישה טוב יותר, אך לזמן קצר...
בארוחת הערב, חני אכלה לחמנייה עם חביתה וירקות, ו... הכאבים חזרו.

עכשיו כבר היה ברור שיש פה איזו שהיא בעיה.
בבוקר אמא וחני הלכו לרופא, מבדיקה לבדיקה הם גילו, שלחני יש באמת בעיה, היא רגישה 

לחומר שנקרא 'גלוטן', וזה מה שעושה לה את כאבי הבטן.
חני שאלה את הרופא איפה נמצא הרכיב הזה? מה אסור לי לאכול יותר?

הרופא שתק, הסתובב לכיוון המחשב והדפיס לה מס' עמודים..
"בכל המאכלים הללו הגלוטן נמצא, לחלקם כבר פיתחו תחליפים נטולי גלוטן ולחלקם עדיין לא, 
תצטרכי מהיום להתאפק ולשלוט מאוד בעצמך, אחרת כאבי הבטן האלה יחזרו על עצמם, ממש 

לא נעים ולא מומלץ".

הסיטואציה הבעייתית הראשונה שחני פגשה בה היתה בערב שהוקדש למאכלי העדות השונות 
בכיתתה. כל קבוצת בנות הכינה מאכל ששייך לעדה מסוימת. המאכלים נבחרו בקפידה, הוכנו 

בצורה מקצועית, והוגשו באסתטיות רבה. לא פלא שהריחות היו ממש מגרים ומעוררי תיאבון....

היכנסו ל"נעליים" של הרופא/ חני והביעו את דעתכם על המצב. כיצד יש לפעול?
למורה: יש לכוון את ה"רופא" לשיקולים שכלתניים ואת "חני" לשיקולים רגשיים.  
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נספח 1

המרגל החסידי
הזקן,  אדמו״ר  של  לחייו  האחרונה  בתקופה 
צרפת,  צבא  בין  הגדולה  המלחמה  פרצה 
על  ולשלוט  לכבוש  שרצה  נפולאון  בראשות 
שעמד  הרוסי  הצאר  צבא  לבין  רבות,  ארצות 

בתוקף כנגד הכובש הצרפתי.

מחלוקת גדולה פרצה אז בין גדולי ישראל.

עדיף  כי  שסברו  ישראל  מגדולי  הרבה  היו 
עם  טובת  למען  במלחמה,  ינצח  שנפולאון 
הצלחתו  למען  התפללו  אף  הם  ישראל. 
ינצח  הוא  שאם  בצדק  חשבו  הם  במלחמה. 
עם  וייטיב  ישראל  לעם  ידאג  הוא  במלחמה 

היהודים.

אך למרבה ההפתעה אדמו״ר הזקן היה בדעה 
שכדאי שצבא הצאר ינצח. אדמו״ר הזקן הסביר 
אותה  הרוסי של  דוקא תחת השלטון  כי  ואמר 
הגויים,  בין  יתבולל  לא  ישראל  עם  תקופה, 

יתאחד וישמור על רוחניותו.

הצבא  להצלחת  התפלל  שהוא  בלבד  זו  לא 
הרוסי, אלא אף סיע להם בפועל ממש.

הזקן, שנשלח  אדמו״ר  חסידי  המפורסם שבין 
על ידו לבצע משימות ריגול עבור הצבא הרוסי 
משה  רבי  היה  הצרפתי,  הצבא  במפקדות 
באחת  עצום.  ופיקח  מיוחד  חסיד  מייזליש, 
רבי משה במפקדת הצבא  בהן שהה  הפעמים 
ובעצמו.  בכבודו  נפולאון  לשם  נכנס  הצרפתי, 
מראהו היהודי חסידי גרם לנפולאון לחשוד בו. 
הוא פנה לעברו במהירות והניח את ידיו על לבו, 

כשהוא קורא: אתה מרגל! 

יציקה על מכונית
ממורמר  היה  מערבל-בטון  של  משאית  נהג 
וחזר  מוקדמת  בוקר  משעת  עבד  הוא  וכעוס. 
הנסיעות  בכל  ומלוכלך.  עייף  בלילה  מאוחר 
את  ימכור  אחד  יום  כי  מדמיין  היה  הארוכות 
המשאית ויקנה מכונית יוקרה, שאליה השתוקק 

מגיל ילדות... 

לילה אחד חזר הביתה עייף וכעוס, וכאילו כדי 
חוסמת  מכונית  ראה  הוא  יותר,  עוד  להרגיזו 
זו  היתה  מספיק,  לא  זה  ואם  החניה.  את  לו 
אותה מכונית יוקרה שהוא רצה בה כל כך.. הוא 
כעס מאד, פתח את המערבל, שפך יציקה על 

המכונית ועלה הביתה. 
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נספח 2 - לשימוש המורה

המרגל החסידי
בתקופה האחרונה לחייו של אדמו״ר הזקן, פרצה המלחמה הגדולה בין צבא צרפת, בראשות נפולאון 
שרצה לכבוש ולשלוט על ארצות רבות, לבין צבא הצאר הרוסי שעמד בתוקף כנגד הכובש הצרפתי.

מחלוקת גדולה פרצה אז בין גדולי ישראל.

היו הרבה מגדולי ישראל שסברו כי עדיף שנפולאון ינצח במלחמה, למען טובת עם ישראל. הם אף 
התפללו למען הצלחתו במלחמה. הם חשבו בצדק שאם הוא ינצח במלחמה הוא ידאג לעם ישראל 

וייטיב עם היהודים.

אך למרבה ההפתעה אדמו״ר הזקן היה בדעה שכדאי שצבא הצאר ינצח. אדמו״ר הזקן הסביר ואמר 
כי דוקא תחת השלטון הרוסי של אותה תקופה, עם ישראל לא יתבולל בין הגויים, יתאחד וישמור 

על רוחניותו.

לא זו בלבד שהוא התפלל להצלחת הצבא הרוסי, אלא אף סיע להם בפועל ממש.

הרוסי  הצבא  עבור  ריגול  משימות  לבצע  ידו  על  שנשלח  הזקן,  אדמו״ר  חסידי  שבין  המפורסם 
במפקדות הצבא הצרפתי, היה רבי משה מייזליש, חסיד מיוחד ופיקח עצום. באחת הפעמים בהן 
שהה רבי משה במפקדת הצבא הצרפתי, נכנס לשם נפולאון בכבודו ובעצמו. מראהו היהודי חסידי 
גרם לנפולאון לחשוד בו. הוא פנה לעברו במהירות והניח את ידיו על לבו, כשהוא קורא: אתה מרגל! 

המשך הסיפור: אולם לבו של רבי משה המשיך לפעם כשורה, וחשדותיו של נפולאון סרו. כשסיפר 
זאת רבי משה, שאלו אותו: כיצד הצלחת לשלוט ברגשותיך, הרגע הרה גורל זה? השיב רבי משה, 

אצל אדמו״ר הזקן למדתי כי בכוחו של המוח לשלוט על הלב.

יציקה על מכונית
נהג משאית של מערבל-בטון היה ממורמר וכעוס. הוא עבד משעת בוקר מוקדמת וחזר מאוחר 
בלילה עייף ומלוכלך. בכל הנסיעות הארוכות היה מדמיין כי יום אחד ימכור את המשאית ויקנה 

מכונית יוקרה, שאליה השתוקק מגיל ילדות... 

לילה אחד חזר הביתה עייף וכעוס, וכאילו כדי להרגיזו עוד יותר, הוא ראה מכונית חוסמת לו את 
החניה. ואם זה לא מספיק, היתה זו אותה מכונית יוקרה שהוא רצה בה כל כך.. הוא כעס מאד, פתח 

את המערבל, שפך יציקה על המכונית ועלה הביתה.

המשך הסיפור: הוא עולה למעלה, הכל חשוך. פותח את הדלת בזהירות, והאשה והדודים שרים לו, 
"היום יום הולדת" ומגישים לו מפתחות לאותה מכונית יוקרה... 
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נספח 4 - לשימוש המורה

לי לקרוא ספר חדש  דווקא מתחשק  צריכה ללמוד למבחן בתורה שיהיה מחר, אבל  אני   .1
ששאלתי מהספריה..

היפים  המוצרים  את  במבטי  צדתי  כתיבה.  ומכשירי  תיק  לקנות  אמא  עם  הלכתי  הקיץ   .2
והיקרים ביותר בחנות, הובלתי את אמא לכיוונם ואפילו העזתי לבקש, למרות שידעתי שלאמא אין 

כסף מיותר.

ולא אכלתי  זמן התאפקתי  מיד.. הרבה  נהיית מזה מצוננת  אני  למוצרי חלב,  רגישה  אני   .3
חלבי.. אבל ממש עכשיו יצאה מהתנור עוגת אוכמניות חלבית שריחה הכי מגרה בעולם. רק חתיכה 

אחת אקח..

לאחותי יש היום ערב כיתה. היא ביקשה שאתן לה ללבוש את החולצה החדשה שקניתי.   .4
אני יודעת כמה טוב זה יעשה לה, אבל ביקשתי ממנה שלא תגזים בבקשותיה אלי, אפי' אני עדיין 

לא לבשתי אותה!!!

מבולגן  הבית  את  פגשתי  ומפרך.  ארוך  לימודים  יום  אחרי  ורעבה,  עייפה  לביתי  חזרתי   .5
ומלוכלך, ללא אוכל חם. אמא שואלת בשלומי, והתלונות עוד רגע יוצאת מפי...

קטנה,  קצת  שהיא  וראיתי  אותה  מדדתי  לשבת.  יפה  מאוד  חצאית  דודתי  מבת  קבלתי   .6
הברכיים אינן מכוסות בכל מצב.. ואין אפשרות להאריך אותה. אבל אני החלטתי, החצאית הזאת 

שלי, לא אוותר עליה.
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נספח 1

האדמו"ר הרש"ב ופרויד

ירדה התחושה בידו  בחורף תרס"ג סבל הרבי הרש"ב מירידה במצב בריאותו. בין השאר 
השמאלית. רופאים אותם ביקר, המליצו לו לנסוע אל טובי הרופאים בווינה, אוסטריה.

אחד מהרופאים שטיפלו הוא הנוירולוג והפסיכולוג היהודי ד"ר זיגמונד פרויד. פרויד התעניין 
בסדר יומו ובעיסוקו של הרבי, וכששמע שהוא עוסק בחסידות, שאל למהותה של תורה זו. 
הרש"ב השיב: "תורת החסידות מלמדת, שהמוח צריך לגרום ללב להבין מה צריך לרצות, 
והלב נדרש ליישם בחיים את מה שהמוח מבין". בתגובה שאל פרויד: "איך עושים זאת, 
והרי המוח והלב הם שני עולמות נפרדים וים גדול מפריד ביניהם?". על כך ענה הרש"ב: "זו 
אכן העבודה, להקים גשר בין שני חלקי עולם אלה, או לפחות לקשר ביניהם בכבלי חשמל 

או טלפון באופן שהאור שבמוח יגיע גם ללב ".



שיעור 1

השליחות שלי בעולם - מחוייבות ובחירה

שיעור 13 מחוייבות ובחירה
התמודדות בבחירה

חב"ד דעת
מתחברים ומיישמים

כיתה ו׳ ב״ה

נספח 2/א



שיעור 1

השליחות שלי בעולם - מחוייבות ובחירה

שיעור 13 מחוייבות ובחירה
התמודדות בבחירה

חב"ד דעת
מתחברים ומיישמים

כיתה ו׳ ב״ה

אסטרטגיה 1: 

עצור!
אם אתן חשות שאתן מאבדות 
שליטה ועוד רגע תעשו משהו 

שתצטערו עליו, אמרו לעצמכן רק רגע! 
תספרו עד עשר, תנשמו עמוק. לפעמים, 
אפילו המתנה של חמש דקות יכולה למתן 

את רגשותיכן ותאפשר לכן לפעול 
בצורה חכמה יותר.

נספח 2/ב



שיעור 1

השליחות שלי בעולם - מחוייבות ובחירה

שיעור 13 מחוייבות ובחירה
התמודדות בבחירה

חב"ד דעת
מתחברים ומיישמים

כיתה ו׳ ב״ה

נספח 2/ג



שיעור 1

השליחות שלי בעולם - מחוייבות ובחירה

שיעור 13 מחוייבות ובחירה
התמודדות בבחירה

חב"ד דעת
מתחברים ומיישמים

כיתה ו׳ ב״ה

נספח 2/ד

אסטרטגיה 2: 

דחיית המחשבות השליליות 
)העולות מהלב(

כאשר עולות לכן מהלב מחשבות והרהורים 
רעים, יש לדחות אותם, להסיח את הדעת 
מהם ולא לאפשר להם להמשיך ולשלוט 

עליכם. יש להשליט את כוח האיפוק והריסון 
על המחשבות, כדי שלא יביאו למעשה 

לא טוב או לדיבור לא חיובי 
שתצטערו עליו. 



שיעור 1

השליחות שלי בעולם - מחוייבות ובחירה

שיעור 13 מחוייבות ובחירה
התמודדות בבחירה

חב"ד דעת
מתחברים ומיישמים

כיתה ו׳ ב״ה

נספח 2/ה



שיעור 1

השליחות שלי בעולם - מחוייבות ובחירה

שיעור 13 מחוייבות ובחירה
התמודדות בבחירה

חב"ד דעת
מתחברים ומיישמים

כיתה ו׳ ב״ה

אסטרטגיה 3: 

הפוך כיוון
בשעה שעולה לכן רצון או מחשבה 

לא טובים על חברה, עליכן לפעול באופן 
הפוך לגמרי. במקום לכעוס עליה 
או להרע לה, יש להתנהג איתה 

באהבה ובחיבה.

נספח 2/ו



שיעור 1

השליחות שלי בעולם - מחוייבות ובחירה

שיעור 13 מחוייבות ובחירה
התמודדות בבחירה

חב"ד דעת
מתחברים ומיישמים

כיתה ו׳ ב״ה

נספח 2/ז



שיעור 1

השליחות שלי בעולם - מחוייבות ובחירה

שיעור 13 מחוייבות ובחירה
התמודדות בבחירה

חב"ד דעת
מתחברים ומיישמים

כיתה ו׳ ב״ה

נספח 2/ח

אסטרטגיה 4: 

רגע, חושבים
הכירו בטעות. כאשר נתקלתן בסיטואציה 
בה נתתן דרור לרגשותיכן ללא כל 'פיקוח 

מוחי', הביטו לאחור ונתחו את מה שאירע. האם 
אכן פעלתן נכון? האם הייתן יכולות לפעול בצורה 

טובה יותר לו המוח היה מעורב בתמונה? מה 
הייתן עושות אחרת? נסו לזכור זאת לפעם 

הבאה כשהרגשות מתפרצים.



שיעור 1

השליחות שלי בעולם - מחוייבות ובחירה

שיעור 13 מחוייבות ובחירה
התמודדות בבחירה

חב"ד דעת
מתחברים ומיישמים

כיתה ו׳ ב״ה

נספח 3 - מקרי התנגשות בין המח ללב

מקרה מס' 1:

הבוקר, לפי שיצאתי לבית הספר, אמא אמרה לי שכשאחזור בצהריים, אסע ביחד איתה לקנות 
ריהוט חדש לחדר השינה שלי. כל היום חיכיתי והתרגשתי, כי הרי לא בכל יום קונים ריהוט חדש. 

כשחזרתי הביתה, אמא אמרה לי שחיים התינוק חולה, ולכן אנחנו נשארות בבית.

מקרה מס' 2:

לכבוד הטיול השנתי הלכתי לקנות ממתקים. קניתי הרבה ממתקים מכל מיני סוגים, הרי הטיול 
הוא מ5 בבוקר ועד 11 בלילה, וצריך שיהיה מספיק גם לי וגם בשביל לכבד את החברים. ביום 

שלפני הטיול הכנתי את התיק עם הממתקים, אוכל, מים ובגדים להחלפה.

וכך נסענו. אכלתי קצת מהממתקים, והחזרתי את האריזות הפתוחות לתיק. באחת מתחנות 
הטיול אמרו לנו לרדת רק עם כובעים ומים, ואת התיקים להשאיר באוטובוס. לאחר המסלול 
היה קצת  כי הבקבוק השני שנשאר בתיק  נראה  רטוב.  לאוטובוס, הרגשתי שהתיק  כשחזרתי 

פתוח, וכל הממתקים נרטבו.

מקרה מס' 3:

מחר יש לנו מבחן גדול בתורה. למדתי אליו הרבה! זה מבחן על 3 פרשות, מבחן שהציון שלו 
בזמן  מרוכז  שאהיה  כך  מוקדם,  לישון  ללכת  תכננתי  המבחן  לפני  בערב  התעודה.  על  ישפיע 

המבחן. פתאום, דפיקות על הדלת, וראיתי שהדודים הגיעו לבקר אותנו.

מה עושים? אשאר לשחק ולבלות עם בני הדודים ואז אלך לישון מאוחר? או שאלך לישון מוקדם 
ואפסיד את כל האקשן? 

מקרה מספר 4:

המורה למדעים אמר לנו להגיש עבודת חקר על אזורי אקלים שונים. עבודה רצינית. הוא אמר 
ראש  עם  שיתקיים  מיוחד  באירוע  ישתתפו  ביותר,  הטובות  העבודות  את  שיגישו  שתלמידים 

העיר. מאור רציתי לזכות ולהצליח.

פתאום נזכרתי, שבשנה שעברה אחי עשה עבודה מושקעת ומוצלחת על הנושא הזה. אז חשבתי 
לעצמי, מה הבעיה? אקח את שלו. הרי המורה של עכשיו לא היה בשנה שעברה, והוא לא יידע 

שהעבודה היא לא שלי אלא של אחי. כך בטוח אצליח ואסע לביקור אצל ראש העיר.



שיעור 1

השליחות שלי בעולם - מחוייבות ובחירה

שיעור 13 מחוייבות ובחירה
התמודדות בבחירה

חב"ד דעת
מתחברים ומיישמים

כיתה ו׳ ב״ה

נספח 4
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שיעור 1

האמצעים - התקשרות לרבי

שיעור 14 התקשרות לרבי
הרבי כמודל למנהיג אמיתי

חב״ד חכמה
פותחים

כיתה ו׳ ב״ה

אנושי	 
סמכותי	 
כריזמטי	 
אכפתי	 
אמין	 
שיטתי	 
מחושב	 
מאורגן	 
מעורב עם הבריות	 
גמיש	 
שכלתני	 
ממוקד	 
ממושמע	 
אוהב ישראל.	 

נספח 2 - רשימת תכונות

צנוע	 
מפעיל שיקול דעת	 
מגן על אנשיו	 
עוזר במצוקה	 
נעים שיחה	 
מרסן תגובות אישיות	 
שואף לחופש	 
מורד	 
עושה משפט צדק	 
יוזם	 
אחראי	 
מסודר	 
רחמן	 
חרוץ	 



שיעור 1

האמצעים - התקשרות לרבי

שיעור 14 התקשרות לרבי
הרבי כמודל למנהיג אמיתי

חב״ד חכמה
פותחים

כיתה ו׳ ב״ה

נספח 3 מקור: מדרש שמות רבה, פרשה ב, ב.

צֹאן. רּוְך הּוא ְלמֶֹשה ְבּ דֹוׁש ָבּ ָחנֹו ַהָקּ "ומֶֹשה ָהָיה רֶֹעה" )שמות ג, א( – ְבּ

ִדי, ּנּו ְגּ ַרח ִמֶמּ ר ָבּ ְדָבּ ִמּ ל ִיְתרֹו ַבּ נּו רֹוֶעה צֹאנֹו ֶשׁ ָהָיה מֶֹשה ַרֵבּ ֶשׁ ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו: ְכּ

יַע ְלָחסּות. ִהִגּ ְוָרץ ַאֲחָריו ַעד ֶשׁ

ּתֹות. ִדי ִלְשׁ ל ַמִים ְוָעַמד ַהְגּ ֵרָכה ֶשׁ ָנה לֹו ְבּ ְמּ יַע ְלָחסּות ִנְזַדּ ִהִגּ ָון ֶשׁ ֵכּ

יַע מֶֹשה ֶאְצלֹו, ִהִגּ ָון ֶשׁ ֵכּ

ה". ֵני ָצָמא, ָעֵיף ַאָתּ ָרץ ָהִייָת ִמְפּ ָאַמר: "ֲאִני לֹא ָהִייִתי יֹוֵדַע ֶשׁ

ְך. ֵתפֹו ְוָהָיה ְמַהֵלּ יבֹו ַעל ְכּ ִהְרִכּ

יָך, ְך – ַחֶיּ ר ָוָדם ָכּ ָשׂ ל ָבּ רּוְך הּוא: ֵיׁש ְלָך ַרֲחִמים ִלְנהֹג צֹאנֹו ֶשׁ דֹוׁש ָבּ ָאַמר ַהָקּ

ָרֵאל. ְרֶעה צֹאִני ִיְשׂ ה ִתּ ַאָתּ



שיעור 1

האמצעים - התקשרות לרבי

שיעור 15 התקשרות לרבי
הרבי כמודל למנהיג אמיתי

חב"ד בינה 
מתבוננים

כיתה ו׳ ב״ה

נספח 1 - סיפורים

הרבי דואג לכלל ישראל

בערבי חגים היה הרבי כותב מכתב כללי, ושולח אותו לקהילות יהודיות בכל רחבי 
העולם. את המכתבים האלו פרסמו גם בעיתונות הכללית בעולם ומליוני יהודים 
ראו את המכתבים הכלליים שכתב הרבי. המכתב החל במילים האלו: "לכל בני 

ובנות ישראל בכל מקום שהם".

מעבר לכך, הרבי שלח שליחים לכל העולם כדי שכל העם יתקרב ליהדות. 

אין עוד יהודי אחד בעולם שכותב מכתבים ומפנה אותם לכל היהודים באשר הם.. 
ואין עוד יהודי בעולם ששולח שליחים לכל קצוות תבל. רק ראש בני ישראל יכול 

לפעול בצורה כזו!  

הרבי דואג לכל אחד באופן פרטי
באחת הפעמים שהיה מר מנחם בגין, ראש ממשלת ישראל לשעבר, בניו יורק, זכה 
להיכנס ליחידות אצל הרבי. לאחר שעה ארוכה של דיבורים אודות הנהגת המדינה 
והביטחון, מר מנחם בגין התפעל מאוד מאישיותו של הרבי ומהאכפתיות שלו כלפי 
מה שקורה בארץ, ולסיום הציע בהתפעלות: רבי, מה תרצה שאעשה בשבילך? אני 

אשמח לעשות מה שאוכל כדי לעזור לרבי! 

זו  הרי   ... הרבי  יבקש  מה  לשמוע  מתוחה  בציפיה  אזנם  הטו  בחדר  שהיו  הנוכחים 
הזדמנות פז! הרבי יכול היה לבקש גדולות ונצורות עבור כל היהודים בארץ הקודש! 

או לפחות עבור כל מוסדות חב"ד בארץ! 

לעשות  עתיד  בחנייה שהוא  כי  בגין,  למר  לספר  הרבי  התחיל  כולם,  להפתעת  אבל 
בצרפת, הוא יעבור באגף מסוים בשדה התעופה ששם יושב יהודי צעיר. היהודי הזה, 
אמר הרבי, אינו מוכן בשום אופן להניח תפילין. אבל תדע שהוא מאוד מעריץ אותך, 
מר בגין, ואת מנהיגותך. אם תעבור אצלו בדלפק ותדבר איתו על הנחת תפילין, אני 

בטוח שהוא יתחיל להניח תפילין באופן קבוע!

כל הנוכחים היו בהלם. הרבי מדבר עם ראש ממשלת ישראל, והטובה האישית שהוא 
מבקש היא שישים לב ליהודי אחד בצרפת שיתחיל להניח תפילין. רק ראש בני ישראל 

יכול לפעול בצורה כזו!  



שיעור 1

האמצעים - התקשרות לרבי

שיעור 15 התקשרות לרבי
הרבי כמודל למנהיג אמיתי

חב"ד בינה 
מתבוננים

כיתה ו׳ ב״ה

נספח 2 - דוגמת המשחק

יש להכין את מראה הלוח על בריסטול ולכסות בפתקים.



שיעור 1

האמצעים - התקשרות לרבי

שיעור 16 התקשרות לרבי
הרבי כמודל למנהיג אמיתי

חב"ד דעת
מתחברים ומיישמים

כיתה ו׳ ב״ה

נספח 1 - סקיצת מונופול מנהיגות



שיעור 1

האמצעים - התקשרות לרבי

שיעור 16 התקשרות לרבי
הרבי כמודל למנהיג אמיתי

חב"ד דעת
מתחברים ומיישמים

כיתה ו׳ ב״ה

נספח 3/א

מתחברים לנקודת כוח: קטעים על מנהיגות

כל חסיד הוא מנהיג
אדמו"ר הרש"ב אמר: חסיד יוצר "סביבה". במקרה ולא - עליו לפשפש בכליו, מה מצבו האישי. ועבודה 
זו כשלעצמה, שאינו יוצר "סביבה" - צריכה לשבור את רוחו כקיסם, ועליו לשאול את עצמו: מה אני 

עושה בעולם הזה?

)היום יום ל אדר א(

להדליק את הנר האישי
לעיתים  היה מבקר  יהודה אבנר, שעבד בשירותם של ארבעה ראשי־ממשלה,  הדיפלומט הישראלי 

קרובות אצל הרבי מליובאוויטש וגם זכה לכמה פגישות אישיות בחדרו.

באחת הפגישות שאל את הרבי "מה תפקידו של הרבי?" השיב הרבי: "תאר לעצמך שאתה מביט בנר, 
הנר עשוי מחומר דליק, כמו שעווה, ויש בו גם פתילה, אך זה עדיין אינו הופך אותו לנר, כדי שזה יהיה 
נר צריך להדליקו, ואז יאיר וימלא את ייעודו. גם יהודי הוא בבחינת נר, תפקידו של רבי הוא להדליק 

את הנר". 

המשך הסיפור הקודם:

קודם צאתו, שאל מר אבנר את הרבי: "האם הרבי הצליח להדליק את הנר שלי?" חייך הרבי והשיב: 
"אני נתתי לך את הגפרור, עכשיו הכול תלוי בך".

מנהיג בישראל
לפנינו קטע ממכתב מדהים של הרבי ל'בבא סאלי'. במענה לשאלתו אם להגר לארצות הברית, משיב 

לו הרבי שעליו לנצל את כוח מנהיגותו במקום השפעתו, בארץ הקודש:

בישראל אשר מאות  ומנהיג  כללי  איש  להיות  גאונו(  הדר  )כבוד  כהדר"ג  ...וכיון שזיכה השי"ת את 
ואלפים נשמעים לקולו, הנה בטוח הדבר שניתנו לו גם כן הכוחות להביא את זה בפועל בחיי היום 
יומי של כל המושפעים ונשמעים לקולו בהמחדו"מ )במחשבה דיבור ומעשה( שלהם, וכיון שכל פרט, 

ובפרט ענין כללי, הוא בהשגחה פרטית. . .

הספרדים  מאחינו  נמצאים  בהם  למקומות  בסמיכות  שליט"א  כהדר"ג  בהיות  אשר  הנ"ל  מכל  מובן 
שליט"א הצמאים לדבר ה' ומשתוקקים לקבל הוראות בעבודת ה' וקבלת עול מלכות שמים ועול תורה 
ומצוה, הנה זהו תפקידו חובתו וזכותו לעשות בזה מדי יום ביומו, ואשר על ידי זה יומשך מלמעלה מן 

הזמן, דבר יום ביומו, ובהצלחה שלמעלה מהטבע, בטבע.
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לנצל את כוח ההשפעה
לפנינו מכתב בו פונה הרבי למר יצחק בן צבי )הנשיא השני במדינה ישראל( ומבקשו לנצל את 
מעמדו והשפעתו לקירוב עם ישראל בארץ ישראל למסורת ישראל )חלק מהמכתב בו הרבי 

תיאר את התיאור 'מיום הולכי לחדר..'(.

עשירים, אנשים אשר ההשגחה העליונה נתנה בידם האמצעים לפעול רבות טובות בעולמו של 
הקב"ה, בודאי גם כוחות נפשם מתאימים למילוי תפקיד זה, תפקיד העולה פי כמה על תפקידו 
של איש הבינוני ועל אחת כמה וכמה של איש העני... פשוט, אשר אם בעשירים בזהב וכסף, 

הדברים אמורים, על אחת כמה וכמה - עשירים בכח השפעה על הסביבה הקרובה והרחוקה.

ומובן גם כן, אשר כיון שיש מנהיג לבירה, זה העולם, ואין בו דבר אחד לבטלה, מוכרח ניצול 
פעיל וחיובי של העושר, ואין מספיק כלל וכלל זה שלא ישתמשו בעושר בכיוון בלתי רצוי...

רבות שמעתי על כבודו, תכונות נפשו ומדותיו ועל יחסו לקדשי עם ישראל המסורתיים.

ובתקופתנו זו ניתנו לכבודו אפשרויות מיוחדות, בדוגמת האמור לעיל, בהשפעה על הסביבה 
הקרובה והרחוקה, השפעה היכולה להביא תוצאות מרחיקות לכת, ובייחוד - בשמירה על צביונו 

האמתי של עמנו אשר נהי' לעם, בקבלת התורה...

נספח 3/ב

מתחברים לנקודת כוח: קטעים על מנהיגות
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נספח 4 - שאלות

דינה שמה לב ששתי 
בנות בכיתה אינן מדברות 
ביניהן בגלל מריבה ישנה 
מכיתה ג'. איך דינה יכולה 

להתנהג כמו מנהיג?

רצית לגרום לאווירה 
טובה בכיתה ולארגן 
טיול משותף לכולן, 

אבל המורה טוענת שאי 
אפשר לגבות כסף נוסף 

מההורים כי כבר היו 
הוצאות רבות לאחרונה. 
בתור מנהיגה, מה תעשי?

לפעמים כשהמורה יוצאת 
בשעת התפילה, יכולים 
לשמוע רשרושים וקשה 
להתרכז בתפילה. מה 
אפשר לעשות בתור 

מנהיגים?

תארו בקיצוניות במשך 5 
דקות סדר יום של ילדה 
בכיתה ו' שלא התרגלה 
מעולם להיות מנהיגה.

איך אני יכולה להתנהג 
כמו מנהיגה נוכח מריבה 

המתרחשת לידי?
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נספח 5/א - הפתעות

היה בכיתה מצב לא נעים. שרית 
ודבורה התווכחו על התוכנית 

במסיבת כיתה הקרובה. את הלכת 
וניסית לדבר עם דבורה וגם עם 
שרית כדי להגיע לפשרה ביניהן. 

לא הצלחת במאה אחוז, אבל 
במשהו זה בטוח הועיל. כל הכבוד 
על המנהיגות שלך! צעדי 3 צעדים 

קדימה.

חברה הביאה חטיף והתחילה 
לחלק לבנות. לא היה לך נעים 

לברר מהו ההכשר שעל החבילה. 
חזרי שני צעדים אחורה וחשבי 

איך היית יכולה לנצל את תכונות 
המנהיגות שיש בך ולא להתבייש 

לעמוד על העקרונות שלך.

חברה הבינה אותך לא נכון, ופגעה 
בך מול כל הכיתה. לרגע אחד רצית 

לברוח החוצה ולבכות, אבל אז 
החלטת לנשום רגע ולהסביר לה 
את הטעות שלה. כל הכבוד על 

המנהיגות! צעדי 4 צעדים קדימה.

הגיעו אליכם אורחים לסעודת 
שבת ואחיך הקטן צרח ובכה 

והמצב היה ממש לא נעים. את 
לקחת אותו הצדה והרגעת אותו, 

כל הכבוד! התנהגת ממש כמו 
מנהיגה! צעדי 2 צעדים קדימה. 
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נספח 5/ב - הפתעות

ראית ילד קטן שמתקרב בפסיעות 
מסוכנות אל הכביש. מיד תפסת 

אותו וחיפשת את אמו. כל הכבוד! 
התנהגת ממש כמו מנהיגה! צעדי 

2 צעדים קדימה!

המורה חילקה את הכיתה 
לקבוצות. הקבוצה שלך לא 

הסכימה שחגית תצטרף. לא היה 
לך נעים להעמיד אותן במקומן 

ולהגן על חגית. המתיני תור, כדי 
להתבונן מדוע לא ניצלת את 

תכונות המנהיגות שלך, ולא מצאת 
דרך בוגרת ומכובדת כדי לסייע 

לחגית.

לבית הספר הגיעה תלמידה 
חדשה, ואת לקחת יוזמה וישבת 

להסביר לה את סדר היום 
ודברים אחרים שכדאי שתדע כדי 

להשתלב. כל הכבוד על המנהיגות! 
צעדי 3 צעדים קדימה!
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נספח 2

סיפור

באחד ממסעותיהם, מצאו את עצמם שני האחים הצדיקים ר' זושא מאניפולי 
ור' אלימלך מליז'נסק מושלכים אל תא מצחין בבית הכלא העירוני, יחד 

עם עוד כ-15 פושעים גויים. עלילה שפלה נרקמה נגדם והם לא ידעו כיצד 
יחלצו מן הצרה. 

לפתע התחיל אחד האחים לבכות. אמר לו אחיו: "אחי היקר, אל תדאג, 
בטוחני שהשי"ת יצילנו גם מצרה זו!" אמר לו השני: "גם אני בטוח, אך לא 
על כך אני בוכה. בוכה אני, מכיוון שבאמצע התא הניחו הסוהרים דלי של 
שירותים. ומכיוון שזהו מקום מטונף, הרי שאסור לי על פי ההלכה ללמוד 

תורה, ואיני יכול ללמוד ולהגות בחכמתו יתברך". 
אחיו הביט בו מהורהר במשך כמה דקות. לפתע עלה חיוך רחב על פניו ופנה 

אליו בשאלה: "מדוע איננו יכולים ללמוד?" ענה לו השני: "כבר אמרתי לך, 
מכיוון שכך כתוב בתורה!" הביט בו אחיו בפנים שוחקות ואמר לו: "אם כך, 

אי-הלימוד שלנו הוא מצווה ומצוות צריכים לעשות בשמחה!"
החלו שני האחים לרקוד. הביטו עליהם שאר האסירים הגויים בתמיהה 

ושאלו: "מדוע אתם רוקדים?" ענו להם האחים: "אנחנו רוקדים כי יש כאן 
שירותים!". החלו שאר האסירים לרקוד יחד איתם. 

קולות השירה והריקודים הרקיעו שחקים והגיעו עד למשרדו של מפקד 
הכלא. מלווה במספר סוהרים, הגיע המפקד הרותח אל מוקד הרעש, וצעק 

בזעם: "למה אתם רוקדים?" "אנחנו רוקדים כי יש כאן שירותים!" ענה לו 
אחד האסירים. "אם כך", אמר המפקד, "אני מוציא מכאן את השירותים..."
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נספח 3

מראה המצגת
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נספח 1 / א

לשמוע את מנגינת הבריאה
פעם שאלו את רבי ישראל בעל שם טוב:

פוצחים  הם  הזדמנות  בכל  מדוע  כל-כך?  שמחים  החסידים  מדוע 
בריקוד? האם כך מתנהגים אנשים שפויים?

השיב להם הבעל שם טוב:

כינורו  על  לפרוט  החל  הוא  מחונן.  מוזיקאי  הגיע  קטנה  לעיירה 
אנשים  החלו  קצר  זמן  תוך  נפש;  ומרוממות  לב  ערבות  מנגינות 
להתקבץ סביבו כשהם מהופנטים מן המוזיקה המיוחדת. הם החלו 
להתנענע עם קצב המנגינה, ולא חלף זמן רב עד שהרחוב כולו הפך 

לריקוד אחד גדול.

עבר שם אדם חרש והוא הביט בהם בתמיהה. "האם כולם השתגעו?" 
הוא שאל את עצמו. "מדוע בעיצומו של יום חול אנשים מנענעים 

בידיהם וברגליהם ורוקדים במעגלים?"

החסידים – סיים הבעל שם טוב את דבריו – שומעים את המנגינה 
שאינם  כאלה  יש  אולי  הבריאה.  של  ונימה  פרט  בכל  האלוקית 

שומעים מנגינה זו – אך האם בשל כך עליהם להפסיק לרקוד?!
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נספח 1 / ב

גשם שוטף באמצע הריקודים
הנסתרים,  הצדיקים  לחבורת  טוב  שם  הבעל  חבר  צעיר  כנער  עוד 
ובגיל שבע עשרה היתה דרכו בקודש לבקר בכפרים ובעיירות ולחזק 

ליבותיהם של אחינו בני ישראל באמונת ה'.

הבעש"ט היה מתהלך לבוש בגדים כמו של אנשי הישובים הפשוטים.

פעם אחת הגיע הבעש"ט לישוב יהודי שהתעסקו בו בעבודת האדמה. 
היה זה באמצע הקיץ ושרר יובש. זמן רב לא ירדו גשמים, תבואות 
השדה והכרם התייבשו, הבהמות חלו במחלת הדבר והייתה עת צרה 
גדולה. אנשי הישוב היו יראי שמים והתעוררו בתשובה, וכשזה לא 

עזר, החליטו להביא 'מגיד' מוכיח לעורר אותם לתשובה. 

לא  והמגיד  הביאו מגיד, כל אנשי הישוב התאספו בבית הכנסת, 
שכל  קימץ בדבריו ושפך על האנשים הפשוטים אש וגפרית, עד 

הקהל בכה בכיות ויללות בלתי רגילות.

מורנו הבעש"ט שנכח בבית הכנסת וראה בצרתם של ישראל, ובשמעו 
וקרא  המוכיח  המגיד  אל  פנה  והנשים,  האנשים  של  הבכיה  קולות 
וצעק  טובים'.  הם  יהודים  אלה?  מיהודים  לכם  יש  'מה  אדיר:  בקול 

בקול: 'בואו יהודים, נרקוד יחד, ואחרי תפילת מנחה ֵירדו גשמים'. 

שיצא  או  מאמין,  ח"ו  הוא  אין  אולי  בחשד,  עליו  הסתכלו  בתחילה 
לחיזוק  חז"ל  ממאמרי  ראיות  הביא  הבעש"ט  כשמורנו  אך  מדעתו. 
והתעוררו  ה',  ישועת  באמונת  החיזוק  לדברי  להאזין  החלו  דבריו, 

בחיזוק תקיף באמונת ה', ויצאו בריקוד יחד עם הבעש"ט. 

באמצע הריקוד החל לרדת גשם שוטף, ומורנו הבעש"ט בירך אותם 
בברכת שובע.  

)ספר השיחות התש"א, עמ' קי(
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נספח 1 / ג

שמחה בהלוואה
פעם בא יהודי לפני הרבי מקוצק ושאל: "בימים כאלה, כיצד משיגים 

קצת שמחה לכבוד פורים?"

ענה לו הרבי: "תבקש הלוואה..."

הביט בו היהודי נדהם, ולא הבין מה פשר דברי  הרבי. "ממי לבקש 
הלוואה?"

חייך הרבי והשיב לו: "שכר אנו מקבלים רק בעולם הבא ולא בעולם 
אפשר  המשיח,  ימות  של  השמחה  מאוצר  קטנה  הלוואה  אבל  הזה, 

לבקש מה' כבר עכשיו".

׳שלא עשני גוי׳
התדהמה,  ולמרבה  בלהבות,  עלה  שביתו  אחד  יהודי  על  מספרים 

שכניו מצאו אותו רוקד מסביב לבית! 

כך  כל  אתה  למה  'השתגעת?  אותו:  שאלו  המופתעים  השכנים 
שמח?' 

גם  גוי,  הייתי  אילו  כי  יהודי.  שאני  כך  על  שמח  'אני  היהודי:  ענה 
האלוקים שלי היה נשרף!"...
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נספח  4

משפטים למערכון

'אבא, אני רוצה את התפוח בבקשה. אתה מסכים לתת לי?'	 

'אבל אני ממש רוצה! בבקשה!'	 

'ילדים, תעזרו לי. אני ממש רוצה את התפוח ואבא שלי לא 	 
נותן לי. יש לכם רעיונות איך אפשר לשכנע אותו לתת לי את 

התפוח?'

'בעצם - יש לי רעיון שבטוח יצליח! אני אברך ברכת בורא פרי 	 
העץ, ואבא שלי יהיה מוכרח לתת לי את התפוח!  )לברך בקול 

גדול ובאמת: ברוך אתה ... בורא פרי העץ!'(



שיעור 1

האמצעים - שמחה

שיעור 19 שמחה
שמחה של מצווה

חב"ד דעת
מתחברים ומיישמים

כיתה ו׳ ב״ה

נספח  1

הבר מצווההבר מצווה

הטובהטוב

תחנוןתחנון

יוםיום

תורהתורה

אדםאדם

ישראלישראל

להיבטללהיבטל

מלאכהמלאכה

לעמללעמל

בפועלבפועל



שיעור 1

האמצעים - שמחה

שיעור 19 שמחה
שמחה של מצווה

חב"ד דעת
מתחברים ומיישמים

כיתה ו׳ ב״ה

נספח  2 - מכתב הרבי

ומחייב.  רציני  יום  הוא  מצווה(  בת  או  )בר  מצוות  לעול  הכניסה  יום 
באגרת קודש לקרוב משפחתו שחגג בר-מצווה בשנת תרפ"ח, כותב 

הרבי:
"לכאורה, יום הבר-מצוה כשנער יהודי נעשה למחויב במצוות כגדול, 
תחנון,  מאמירת  להפטר  זה  יום  היה  צריך  לאדם,  מאז  הוא  שנחשב 
יצר  בו  בא  אז  שהרי  היו"ט.  כאחד  וכיו"ב,  מלאכה  בעשיית  להיאסר 

הטוב והנער נכנס לכלל ישראל. 
והנה לא כן הוא! אומרים תחנון, לומדים כבכל יום וכו' וכו'.

סיבת חזיון זה, כי כל אחד ואחד מאתנו לא לחג ויו"ט נוצר, אלא לעבודה 
אורח  האדם  אין  הילולא,  בי  העולם  אין  יולד".  לעמל  "אדם  ומלאכה 
הלבוש מלבושי שבת ובא אל משתה, ואין ימי חייו יו"ט ושבתות. עולם 
זה, עולם מעשה ועבודה הוא: היום לעשותם, המלאכה מרובה, והאדם 
מזה.  להיבטל  חורין  בן  ואינו  ולעבוד,  לשמור  לשמש  אלא  נברא  לא 
וכשמתחייב הוא בעול תורה ומצוות, לא יו"ט יעשה, אלא יום המעשה 

ועבודה בפועל". 



שיעור 1

האמצעים - שמחה

שיעור 19 שמחה
שמחה של מצווה

חב"ד דעת
מתחברים ומיישמים

כיתה ו׳ ב״ה

נספח  4 - פתקים לבלונים

עליה לתורה – שבת לפני יום ההולדת, וכשזה אפשרי, גם ביום ההולדת עצמו.
איך בנות יכולות לקיים את המנהג הזה? 

להוסיף בנתינת צדקה – לפני תפילת שחרית ומנחה, וכשיום ההולדת חל בשבת 
או יו"ט ליתן בערב השבת או היו"ט )ומה טוב גם לאחריו(.

על מה אני מודה לה' במיוחד היום?

 ללמוד את המזמור תהילים החדש שמתחיל לומר ביום ההולדת – בהתאם 
למספר שנותיו.

מה הפסוק האחרון של הפרק האישי אותו מתחילים לומר ביום הבת מצווה? למדו את משמעותו 
ביחד!

להוסיף שיעור נוסף בתורת הנגלה ובתורת החסידות – נוסף על השיעורים 
הקבועים: חת"ת וספר המצוות.

תני רעיון איזה שיעור נוסף ניתן לקבל ביום הבת-מצווה בנגלה ובחסידות.

ללמוד מאמר חסידות בע"פ )כולו או חלקו(, ולחזור אותו ברבים ביום ההולדת 
עצמו או בהזדמנות הקרובה, ובפרט ביום השבת קודש שלאחריו )בזמן סעודה 

שלישית(.
אילו מאמרי חסידות את מכירה?

להוסיף בפעולה עם הזולת – הפצת התורה והמעיינות חוצה, מתוך אהבת 
ישראל.

איך ילדה בגילי יכולה לבצע את זה?  את הבלון הבא יש לפוצץ יחד עם מישהי נוספת.

להתבודד ולהעלות זכרונותיו ולהתבונן בהם והצריכים תיקון ותשובה ישוב 
ויתקנם, כלומר להתבונן באופן הנהגתו בשנה שעברה ולקבל החלטות טובות 

לשנה הבאה עלינו לטובה.

להוסיף  בתפילה – בכוונה, בהתבוננות בגדלות ה' וכו', וכן לומר תהילים – 
לפחות ספר אחד.

לקבל על עצמו זהירות נוספת או הידור נוסף בענין פרטי )לפי ערכו, כמובן(, 
כמו בראש השנה. איזו זהירות נוספת או הידור ניתן לקבל? תני דוגמאות.

לערוך התוועדות של שמחה עם בני ביתו, חבריו וידידיו – שבח והודיה 
להקב"ה )ובאם אפשר – לברך "שהחינו" על פרי או בגד חדש(, מתוך שמחה 

של תורה ושמחה של מצווה.
איך בתוך הסעודה הגשמית ניתן לשלב רוחניות?



שיעור 1

המטרה - גאולה

שיעור 20 גאולה
להפוך גולה לגאולה

חב״ד חכמה
פותחים

כיתה ו׳ ב״ה

נספח 1

שאלון



שיעור 1

המטרה - גאולה

שיעור 20 גאולה
להפוך גולה לגאולה

חב״ד חכמה
פותחים

כיתה ו׳ ב״ה

נספח 2

מפתח לתשובות



שיעור 1

המטרה - גאולה

שיעור 20 גאולה
להפוך גולה לגאולה

חב״ד חכמה
פותחים

כיתה ו׳ ב״ה

נספח 4

מדברי הרבי - למורה



שיעור 1

המטרה - גאולה

שיעור 21 חב"ד בינה 
מתבוננים

כיתה ו׳ ב״ה

גאולה
להפוך גולה לגאולה

נספח 1

תוכן המצגת



שיעור 1

המטרה - גאולה

שיעור 21 חב"ד בינה 
מתבוננים

כיתה ו׳ ב״ה

גאולה
להפוך גולה לגאולה

נספח 2

אותיות



שיעור 1

המטרה - גאולה

שיעור 21 חב"ד בינה 
מתבוננים

כיתה ו׳ ב״ה

גאולה
להפוך גולה לגאולה

נספח 3

כרטיסי א׳ - אלוף



שיעור 1

המטרה - גאולה

שיעור 21 חב"ד בינה 
מתבוננים

כיתה ו׳ ב״ה

גאולה
להפוך גולה לגאולה

נספח 4

כרטיסי א׳ - ׳אולפנה׳



שיעור 1

המטרה - גאולה

שיעור 21 חב"ד בינה 
מתבוננים

כיתה ו׳ ב״ה

גאולה
להפוך גולה לגאולה

נספח 5

כרטיסי א׳ - פלא



שיעור 1

המטרה - גאולה

שיעור 21 חב"ד בינה 
מתבוננים

כיתה ו׳ ב״ה

גאולה
להפוך גולה לגאולה

נספח 7

רשימת רווחים



שיעור 1

המטרה - גאולה

שיעור 21 חב"ד בינה 
מתבוננים

כיתה ו׳ ב״ה

גאולה
להפוך גולה לגאולה

נספח 8

פתקי קלפי לבחירה



שיעור 1

המטרה - גאולה

שיעור 22 גאולה
להפוך גולה לגאולה

חב"ד דעת
מתחברים ומיישמים

כיתה ו׳ ב״ה

נספח 2

מדברי הרבי



שיעור 1

יסוד הקיום של היחיד והעם - אחדות והאהבה

שיעור 23 אחדות ואהבה
להביט אל הנשמה

חב״ד חכמה
פותחים

כיתה ו׳ ב״ה

נספח 1

מונולוג תלמידה אל המורה

אני לא מבינה את המורה שלי!

איך היא יכולה לבקש ממני דבר כזה?!

מה, היא חושבת שהיא יכולה להיכנס לתוך הלב שלי ולהחליט בשבילו מה 
הוא ירגיש?

הלב שלי הוא אישיות עצמאית! 

הוא אוהב את מי שהוא רוצה לאהוב והוא לא אוהב את מי שהוא לא רוצה 
לאהוב. 

ואף מורה לא תחליט בשבילו את מי לאהוב.

אתם בטח לא מבינים על מה אני כל כך קוצפת ורוגשת. אם הייתם נמצאים 
איתי היום בכיתה, לא הייתם מתפלאים.

יש לנו בכיתה ילדה. אני לא אגיד את שמה כדי שזה לא יהיה לשון הרע. אני 
רק אוכל לספר לכם שזאת הילדה הכי מוזנחת בכיתה שיושבת בשולחן הכי 
מרוחק בכיתה והכי מלוכלך בכיתה ותמיד אוהבת להציק לכל ילדה בכיתה. 

ודווקא ליד הילדה הזאת המורה הושיבה אותי. היא רוצה שאני אוהב ואתחבר 
איתה ואבקר אותה ואלמד למבחנים איתה....

אין מצב!! למה שאני, הבת המוצלחת החכמה החרוצה והחברותית שבכיתה, 
אלך ואתחבר עם.. עם.. עם.. איתה!!??



שיעור 1

יסוד הקיום של היחיד והעם - אחדות והאהבה

שיעור 23 אחדות ואהבה
להביט אל הנשמה

חב״ד חכמה
פותחים

כיתה ו׳ ב״ה

נספח 2

הצגה )מריבה של התלמידים(

יוסי פוגש את אחיו חיים בתור לנטילת ידיים בביה"ס.

יוסי: הי, חיים! זוכר מה הבטחת לי אתמול כשהלכנו לישון? שתיתן לי סיבוב 
באופנים שאבא ואמא קנו לך.

חיים: מה פתאום?! באופנים החדשות? בחיים לא! לא הבטחתי דבר כזה!

יוסי: בטח שהבטחת לי! למה אתה משקר?! אמרת שבהפסקה אוכל לעשות 
איתן סיבוב!

מדי  הן  עכשיו  האופניים  היום,  התכוונתי  לא  אבל  נזכר.  אני  כן..  אה  חיים: 
חדשות ורק אני נוסע בהן. בעוד חודש חודשיים גם אתה תוכל לרכב עליהן.

יוסי: אבל לא אמרת לי שכך התכוונת! הבטחת לי סיבוב אז תקיים עכשיו!!

חיים: אין סיכוי יוסי! אף אחד חוץ ממני לא נוגע באופניים עכשיו! אם יקרה 
להן משהו, אבא לא יקנה לי חדשות...

סיבוב  לי  נותן  לא  אתה  אם  לך!!  להאמין  אפשר  אי  אתה...  אח  איזה  יוסי: 
באופניים היום, אני לא מדבר איתך יותר! שכח ממני!!

יוסי נוטל ידיים בשתיקה ופונה לכיתה. לאחר מכן, בהפסקה, ניגש אליו אחד 
הילדים מכיתתו של חיים.

מאיר: יוסי! לא שמעת מה קרה לאחיך?! הוא נתקע עם האופנים בגדר ועף 
מהם.. ירד לו הרבה דם.. הוא התעלף.. הזמינו אמבולנס..



שיעור 1

יסוד הקיום של היחיד והעם - אחדות והאהבה

שיעור 23 אחדות ואהבה
להביט אל הנשמה

חב״ד חכמה
פותחים

כיתה ו׳ ב״ה

נספח 4

כרטיסי תכונות טובות



שיעור 1

יסוד הקיום של היחיד והעם - אחדות והאהבה

שיעור 23 אחדות ואהבה
להביט אל הנשמה

חב״ד חכמה
פותחים

כיתה ו׳ ב״ה

נספח 5

רשימת מצבים למורה )להקריא בערבוב(

אהבה התלויה בדבר:

1. אני אוהבת את חברה שלי כי היא תמיד נותנת לי מה שאני מבקשת ממנה.

2. אני אוהבת את המורה למלאכה, היא מתחשבת בי.

3. אני אוהבת את המדריכה בבת מלך שעורכת לנו פעילויות מעניינות. 

4. אני אוהבת את הדודה שמביאה מתנות מאמריקה.

5. אני אוהבת את הילדה מכתה ח' שעוזרת לי בשיעורי בית.

6. אני אוהבת את השכנה שמזמינה אותי אליה הרבה. 

 

אהבה שאינה תלויה בדבר:

1. אני אוהבת את אמא שלי ולא אחליפה באף אם אחרת.

2. אני אוהבת את אח שלי גם אם הוא מעצבן אותי.

3. אני אוהבת את עצמי.

4. אמא שלי אוהבת את אחותי הקטנה אפילו שהיא כל הזמן בוכה

5. אני אוהבת כל יהודי. )להקריא אחרון, לאחר ההסבר(



שיעור 24שיעור 1 אחדות ואהבה
להביט אל הנשמה

חב"ד בינה 
מתבוננים

אחדות ואהבה
להביט אל הנשמה

כיתה ו׳ יסוד הקיום של היחיד והעם - אחדות והאהבהב״ה

נספח 1

"נתתי לפניך את החיים ואת הטוב, ואת המוות ואת הרע... ובחרת בחיים" )דברים ל, טו(

שלטים  שני  עם  דרכים  פרשת  מול  עומדים  עצמנו  את  לדמיין  קל  זה,  פסוק  כשקוראים 
העומדת  כזו  כל-כך,  דרמטית  נשמעת  ההחלטה  הפוכים.  כיוונים  על  המצביעים  זוהרים 
בין חיים  בפנינו פעם בחיים, או לפחות בהזדמנויות מיוחדות. האמת היא שאת הבחירה 

למוות עלינו לבצע בכל יום ובכל רגע ועלינו לדעת לבחור בין השניים.

מוות מסמל את אפסיותו של הדבר. יכול הוא לעמוד מול עינינו כעת במלוא עוזו, אך אם 
בעוד זמן מסויים הוא ימות ואיננו, הרי שגם עתה למעשה איננו חי. שכן, הוא בן-תמותה, 

בר- חלוף. ואילו חיים אמיתיים הם קיום נצחי, דבר שאין לו סוף.

)עפ"י ספר המאמרים תרנ"ט עמוד כ'(



שיעור 24שיעור 1 אחדות ואהבה
להביט אל הנשמה

חב"ד בינה 
מתבוננים

אחדות ואהבה
להביט אל הנשמה

כיתה ו׳ יסוד הקיום של היחיד והעם - אחדות והאהבהב״ה

נספח 3

דילמות

מאיר קם לעוד יום של חופשה, לקראת סיומו של החופש הגדול. עד היום הוא הקפיד להתפלל בבית 
הכנסת, במניין, למרות שאינו חייב בכך. היום הוא מתלבט.. אמש קיבל בהשאלה, משחק מחשב מקסים, 
היום בערב יצטרך כבר להחזיר אותו, ואם יתפלל בבית, התפילה תארך פחות זמן כך שיוכל לשחק בו 

יותר..

האפשרויות העומדות בפני בעל הדילמה:

1. להתפלל במניין

2. להתפלל בבית

בנוסף למתנות הרבות שקיבלה רחלי ליום הולדתה. נתנה לה סבתה גם סכום כסף מכובד. רחלי חשבה 
שתי  בין  בדעתה  חככה  ולבסוף  כספה  את  להשקיע  תוכל  בהן  הרבות  האפשרויות  על  ראש  בכובד 
אפשרויות: קניית נגן מוסיקה חדש במקום הנגן שקיבלה בשנה שעברה או תרומה לפעילות "בת מלך" 

בשכונה..

האפשרויות העומדות בפני בעלת הדילמה:

1. קניית נגן מוסיקה חדש

2. תרומה לפעילות "בת מלך"

מנחם היה המום. הוא צבט את עצמו לבדוק שאיננו חולם, אך הוא היה ער לחלוטין. כן, הוא ראה את נתי, 
בן כיתתו, התלמיד הממושמע ביותר בכיתה, זה שהמורה לחשבון קורא לכולם ללמוד ממנו ומהליכותיו, 
יושב לבדו בכיתה ופותר את תרגילי החשבון, בעזרת מחשבון! זאת למרות האיסור המפורש של שימוש 
במחשבון בשיעורי הבית. מנחם חזר על עקבותיו, בני כיתתו היו עסוקים במשחק כדורגל סוער במגרש, 

הוא תיאר לעצמו את פרצופיהם הנדהמים למשמע ה'רכילות הטריה' שבאמתחתו, אך לא היה בטוח..

האפשרויות העומדות בפני בעל הדילמה:

1. לספר את הרכילות.

2. לא לספר את הרכילות.

שירה כעסה. איזו מן שיטה מצאה לעצמה אחותה רינת, היא נעלמת לכל שעות היום והלילה ללמוד 
למבחנים במחיצת חברותיה ומתקשרת לבקש שתוותר לה על תורנות הדחת הכלים, כלומר מבקשת 
שהיא, שירה, תדיח את הכלים במקומה היום. מילא אם זה היה מקרה חד-פעמי, אבל בתקופה האחרונה 
הדבר חוזר על עצמו שוב ושוב.. היא יודעת שיהיה קשה לאמא, שחוזרת מאוחר מאד מהעבודה, להדיח 

את הכלים אבל..

האפשרויות העומדות בפני בעלת הדילמה:

1. להחליף את האחות בתורנות הדחת הכלים.

2.  לא להחליף את האחות בתורנות הדחת הכלים.

דילמה מס׳ 1

דילמה מס׳ 2

דילמה מס׳ 3

דילמה מס׳ 4
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רעיונות לטיעונים אפשריים

• בחירה זו תתרום לי מבחינה בריאותית כי...

• בחירה זו תתרום לי מבחינה חברתית כי...

• בחירה זו תתרום לי מבחינה רוחנית כי...

• בחירה זו תתרום להרגשתי הטובה כי...

• בחירה זו תתרום לי תגרום לי תענוג גדול כי...

• בחירה זו תתרום לעבודתי על מידותיי כי...

• בחירה זו תתרום גם לאחרים...

• בחירה זו תתרום באופן מידי.

• בחירה זו תתרום משמעותית לעתיד.

• בחירה זו היא הזדמנות שאינה חוזרת.

• בחירה זו תכריע לטובתי במלחמה נגד היצר הרע.

• בחירה זו תהיה בדיוק על פי האמת והצדק כיוןן ש..
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"וכמשל ילד קטן, שאין חפצו ללכת לבית-ספר, ואדיר חפצו לאכול גלידה וממתקים ולשחק 
בכדור... והטעם לזה – כי בגלל רכותו בשנים, אינו רואה ומרגיש את התועלת והשימוש 
בלימודים שלומדים בבית-ספר, כמו כימיה ופיזיקה, וכדומה, משא"כ בגלידה, בממתקים 

ומשחק הכדור – מרגיש הוא מיד את הטעם והמתיקות שבזה.

טעם  מרגיש  שאינו  התינוק,  בדוגמת  הוא  האדם  העבודה  שבתחילת   – בענייננו  ועד"ז 
בהעבודה כו', אבל אחרי שיתרגל מעט מעט בקיום המצוות מעשיות – ירגיש שעי"ז מתעלה 

ומזדכך כו'."

)תורת מנחם תשי"ד ח"ב ע' 258(
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נספח למורה

לפנייך סיפור והצעה לדיון בעקבותיו. פעילות זו אינה מתחייבת ממהלך השיעור אך היא 
עולה מהנושא שלו המבטא את היחס לערכים חומריים ורוחניים.

רקע: האדמו"ר המהר"ש, רבי שמואל מליובאוויטש, נולד ב-ב' אייר תקצ"ד לאביו אדמו"ר 
הצמח-צדק ואמו הרבנית חי'ה מושקא והוא האדמו"ר הרביעי בשושלת אדמור"י חב"ד.

 

ראש בתוך הנעליים

חסיד אחד בא לרבי המהר"ש ושטח לפניו את מועקתו: "רבי, בבעלותי בית חרושת לנעליים 
ולאחרונה המכירות בשפל. אני מודאג מאד ממצב בית החרושת!".

השיב לו הרבי: "תמה אני עליך. בדרך-כלל, אנשים שמים את רגליהם בתוך הנעליים, ואילו 
אתה שם את ראשך בתוך הנעלים?"

נקודות להבנה ודיון:

• מה מסמל הראש ומה מסמלות הרגליים? מה מסמל את העיקר ומה את הטפל?

• איך נכון לבחון את היחס בין הרגליים והראש בנוגע לפרנסה ולנושאים רוחניים, מה הוא 
האמצעי ומהי המטרה?

• איזה מסר חשוב מבטאים דבריו של הרבי בנוגע לבחירה נכונה של ערכים בחיים?
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סיפור

באחד הימים, בעודו עסוק בסידור ערימות החציר, קיבל מיודענו, איש הכפר, מכתב מדודו, 
אחי אביו. במכתב הוא מזמינו להגיע אל העיר הגדולה לביקור. בן הכפר עמד נרעש ונרגש מול 
הזדמנות הפז שנפלה בחלקו. מיהר ושיתף את חבריו ואת ידידיו בחווייה הגדולה שנזדמנה לו. 

הללו השפילו את עיניהם בקנאה.

משסיים את עסקיו, רתם את סוסו לעגלה, נפרד ממשפחתו, מחבריו ומידידיו, ויצא לדרך.

כפרים ועיירות חלפו ביעף על פניו, אך הוא לא התמהמה. הן פניו מועדות אל העיר הגדולה…

הגיע אל שערי העיר, ירד בקפיצה מעגלתו, מותיר את סוסו מאחור, ועמד נפעם.

לעת ערב מצא סוף סוף את הבית. עייף ומותש עמד לרגע, נשען ליד שער הבית. בעודו משעין 
את גבו אל הקיר, שמע זמזום עצבני. הוא ניתר בבהלה הצידה, שמא החריד מרבצו בעל חיים 
מאיים. והנה, נפתחה הדלת, ודודו, ששנים רבות לא ראהו, קיבל את פניו והובילו אחר כבוד אל 

הבית פנימה.

"גש נא אל הכיור ושטוף את פניך ואת ידיך", אמר לו הדוד. הוא ניגש, אולם כעבור דקה חזר: 
"סלח לי דוד יקר, המים אזלו מן הכיור". הדוד חייך לתשובתו של הכפרי הנבער, ניגש אל הכיור 
פתח את הברז למול עיניו הנדהמות, והמים זורמים… גם האכילה לא היתה מלאכה פשוטה כלל 
וכלל. לא רגיל היה לאכול בכפית ובמזלג, ודקר את עצמו, עד שהצליח להכניס לפיו משהו מן 

הצלחת. כוחותיו לא הסכינו לחידושים כה רבים.

משהראה לו הדוד את חדרו, נכנס וסגר אחריו את הדלת. והנה, הוא ראה מולו דמות אדם. לרגע 
רגז על דודו שהכניסו לחדר משותף עם אדם מכוער שכזה, אולם לאחר מחשבה שנייה ביקש 
להראות לאותו פולש כי הוא אחיינו של בעל הבית. עמד ושרבב את לשונו למול אותו מכוער. 
את  להרים  וביקש  התכעס  כנגדו.  לשון  הוא  אף  ושרבב  הלה  ההין  חוצפתו,  ברוב  לתדהמתו, 
אגרופו, אולם הלה, שמגושם היה, הרים אף הוא את אגרופו. עמד בפרצוף נזעם, ואף הלה עמד 

כך כנגדו.

"די!!!" נצטעק בקול. לשמע הצעקה נבהל דודו ומיהר אל החדר. ראה את אחיינו עומד נזעם 
כולו, ומאיים באגרופיו. "מה קרה?" שאל הדוד. "למה זה הכנסתני לחדר אחד עם מכוער ועצבני 
שכזה?" התרעם בן הכפר. הדוד חייך בהבנה: "ודאי אתה הוא זה שהתחלת במריבה. נסה נא 
להתפייס ותראה מה יהיה". משראה כי אחיינו מהסס, אמר: "תן חיוך קלוש". חייך הכפרי, והנה 
אף האיש שכנגדו חייך. חייך הכפרי חיוך עמוק יותר, והלה הגדיל את חיוכו. ביקש להתפייס 
כדרכם של ידידים, וניגש ללחוץ את ידו. התקדם צעד אחר צעד, הושיט את ידו, ונתקל בזכוכית...
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למורה

"כיצד הינך יכול לשוחח עם אלפי יהודים בזה אחר זה מבלי להתעייף?" שאלה אשה אחת 
את הרבי.

"כשסופרים יהלומים, אף פעם לא מתעייפים", השיב הרבי.

על איזה יהלומים דיבר הרבי?

"סגולה"  כי  מסביר  רש"י  ישראל.  לעם  ככינוי  סגולה"  "עם  הביטוי  מופיע  יתרו  בפרשת 
פירושו אוצר של אבנים טובות ויהלומים שהמלכים נוהגים לגנוז.

יהלום יכול להביא תועלת בצורות שונות. אפשר לשבץ אותו בכתר המלך, ובכך לבטא את 
ניתן לתלות אותו כקישוט, כדי לפאר את הארמון; וכמובן, תמיד  העוצמה של הממלכה; 
יכולים למוכרו לכל המרבה במחיר, ובכך ליהנות משוויו הכספי. אבל במקרה שלנו, מדובר 
ביהלומים שהמלך נהג לגנוז ולהחביא במקום סגור. מה התועלת ביהלומים כאלו? בשביל 

מה הם קיימים?

והתועלת שהם מביאים. מה  פי רמת השימוש  נמדדים על  רוב הדברים בעולם  למעשה, 
שמועיל ושימושי הוא בר קיום, ומה שלא – מאבד את זכות הקיום שלו. למשל, כיסא נועד 

למטרת ישיבה, וברגע שאי אפשר לשבת עליו, אפשר להשליך את הכיסא לפח האשפה.

אולם יש חפצים מיוחדים שאינם נמדדים לפי התועלת שלהם, אלא עצם מציאותם מצדיקה 
את קיומם. למשל, ירושה בעלת ערך רגשי מיוחד. תשאלו אדם שקיבל חפץ כזה בירושה, 

ותיווכחו לדעת כי ערכו של החפץ אינו נמדד בכסף או במידת השימוש בו.

כך גם היהלומים הגנוזים באוצר המלוכה. יהלומים רגילים נמדדים על פי הביקוש שלהם 
בשוק. זכות הקיום שלהם הינה אך ורק כאשר הם מביאים תועלת כלשהי, באמצעות היופי 
שלהם או בערכם הכספי. אולם יש יהלומים נדירים שעצם מציאותם היא ההצדקה לקיומם, 

ולכן די בכך שהמלך גונז אותם באוצרו.

על  הבט  מבלי  כיהודי,  עצמית,  קיום  זכות  יש  יהודי  לכל  סגולה.  עם  אנחנו,  זה  היהלומים 
דעותיו, כישרונותיו ומעשיו. לא משנה אם הוא מועיל או לא, סוף כל סוף מדובר ביהלום. 

יש לאהוב כל יהודי, בלי תנאים, רק בגלל עצם העובדה שהוא יהודי.
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נספח 3

למורה

"חביב אדם שנברא בצלם, חיבה יתירה נודעת לו שנברא בצלם.. חביבין ישראל שנקראו 
בנים למקום, חיבה יתירה נודעת להם שנקראו בנים למקום.. חביבין ישראל שניתן להם 

כלי חמדה, חיבה יתירה נודעת להם שניתן להם כלי חמדה.." )אבות ג, יד(

את הכפילות שבסיום המשנה ביאר המדרש-שמואל באומרו: "לפי שהתורה יש לה שתי 
בחינות, אחת נגלית – בחינת לבוש, ואחת נסתרת – בחינת פנימיות התורה זהו הסוד.. על 
הבחינה הנגלית אמר חביבין ישראל שניתן להם כלי חמדה, ועל הבחינה הנסתרת.. אמר 

חיבה יתירה".

על-דרך זה מפרש כ"ק אדמו"ר הריי"צ את הבבא האמצעית )השער, החלק האמצעי( של 
המשנה – "חביבין ישראל שנקראו בנים למקום" )שקאי על )שמתייחס ל( 'גוף הישראלי'( 

ו"חיבה יתירה נודעת להם" )שקאי על )שמתייחס ל( הנשמה(.
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נספח 2

לפניכן טקסט המציג את גישת החסידות ביחס לתוכחת הזולת על 'פגם' כלשהו. קראו את 
הטקסט ובצעו את המטלות.

נסה זאת בעצמך

שפרי בתוך עצמך 'פגם' דומה ל'פגם' הניכר בזולתך

מסופר על האדמו"ר האמצעי שבאמצע קבלת אנשים ל'יחידות' הוא עצר את התור, נעל 
את הדלת ולא הסכים לקבל אנשים במשך שעות רבות. מאוחר יותר, העז אחד החסידים 
עזרתי  "כאשר אדם מבקש את  הרבי:  לסיבת הדבר. הסביר  הרבי  המבוגרים לשאול את 
בדקות  זה  ויהא   – החולשה  אותה  את  למצוא  ראשית  עליי  הרוחניות,  חולשותיו  לריפוי 
בעיה  אותה  את  כבר  חוויתי  אילולא  לו  לעזור  יכול  אינני  שכן,  עצמי.  בתוך   – שבדקות 
ואילולא עברתי את אותו תהליך זיכוך עצמי. באותו יום בא אליי מישהו שהייתה לו בעיה. 
נבהלתי לשמוע כמה עמוק הוא שקע, רחמנא ליצלן. ככל שניסיתי, לא יכולתי למצוא בתוך 
עצמי דבר שאף התקרב למה שהוא סיפר לי. אך ההשגחה העליונה שלחה אליי את האיש 
הזה, לכן ידעתי שהיכן שהוא, באופן כלשהו, ישנו משהו בתוכי שיוכל להתייחס לסיטואציה 
הזו. המחשבה זעזעה אותי עד עמקי נשמתי, והניעה אותי לחרטה ולשיבה לאלוקים מתוך 

מעמקי לבי".

הסבירו את העיקרון המופיע בכותרת הטקסט, עפ"י הטקסט?

כתבו סיום לאירוע הבא, בהתאם לעקרון המופיע בטקסט והמחיזו אותו.
היתה זו שעת צהריים מאוחרת, גן השעשועים השכונתי היה שוקק חיים כבכל יום: ילדים 
ופעוטות משתובבים, נערות 'ביביסיטר' מפטפטות, אמהות קולפות בזריזות פירות.. הכל, 
כך נראה, היה ממשיך בשגרה מבורכת, אלמלא המראה שצד את עיניה של אמא ורדי.. 

היא ידעה שלא תוכל לעבור על כך בשתיקה..

קבוצה 1
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להביט אל הנשמה

חב"ד דעת
מתחברים ומיישמים

כיתה ו׳ יסוד הקיום של היחיד והעם - אחדות והאהבהב״ה

לפניכן טקסט המציג את גישת החסידות בנוגע לתוכחת הזולת על 'פגם' כלשהו. קראו את 
הטקסט ובצעו את המטלות.

אני מדבר לעצמי
בקרי את מעשייך וכך תעוררי גם את הזולת

לנסוע מעיר  נוהגים  זושא, שהיו  ורבי  רבי אלימלך  מסופר על שני האחים המפורסמים, 
לעיר ומכפר לכפר כדי לקרב את ישראל לאביהם שבשמים. הם היו נוסעים ברחבי המדינה 
יהודי  בית  דלתות  על  מתדפקים  הערב  ובשעות  כקבצנים,  או  כנוודים  לבושים  כשהם 

ומבקשים ללון שם בלילה.

באמצע הלילה היה המארח מתעורר לשמע קולות בכי הבוקעים מחדר האחים. כשהיה 
מנסה להאזין, הוא היה שומע אותם מתוודים על השגיאות והעבירות שביצעו באותו היום: 

פה קצת חוסר כנות, שם מילה לא יפה.

"אוי, אחי, אלימלך היקר"! היה מתייפח רבי זושא. "היום בקושי פתחתי ספר יהודי... לא 
למדתי מאום! מהם חייו של יהודי בלי דבר תורה? מדבר שממה!"

"אוי זושא" היה שופך האח השני את ליבו. "ואני לא התפללתי היום כמו שצריך! בקושי 
אמרתי את המילים! האם כך יהודי מדבר לאביו היקר שבשמיים?"

וכך הבכי היה חודר לליבו של המארח שנזכר במעשים הלא ראויים שביצע ובחוסר תשומת 
הלב שלו לדברים שבקדושה. הוא היה מחליט להיות יהודי טוב יותר.

הסבירו את העיקרון המופיע בכותרת הטקסט, עפ"י הטקסט?

כתבו סיום לאירוע הבא, בהתאם לעקרון המופיע בטקסט והמחיזו אותו.
התוועדויות חסידיות בשכונה שלנו ידועות כחוויות המרתקות ביותר. די במבט אחד חטוף, 
גון  מכל  וצעירים  מבוגרים  אליה  לסחוף  מצליחה  הזו  העוצמתית  שהחוויה  לראות  כדי 
מגווני האוכלוסייה. הרב כהן, האיש אשר על הארגון, זה שמקפיד לעמוד הכן ולקבל בחום 
וניסיונו  המופלג  גילו  גם  אך  לכך.  הסיבות  אחת  ספק  ללא  הוא  הם,  באשר  הבאים  את 

העשיר לא עמדו לו כאשר נכנס..

נספח 2

קבוצה 2
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מתחברים ומיישמים

כיתה ו׳ יסוד הקיום של היחיד והעם - אחדות והאהבהב״ה

לפניכן טקסט המציג את גישת החסידות בנוגע לתוכחת הזולת על 'פגם' כלשהו. קראו את 
הטקסט ובצעו את המטלות.

להיכנס לנעלים של האחר
'ללבוש' את אישיותו ואת נסיבותיו של הזולת

מסופר כי באחד הימים שבהם הרבי המהר"ש קיבל אנשים ביחידות, קרה שאחרי שבקושי 
נקייה  בגדים  חליפת  וביקש  הפסקה  על  הכריז  הוא  מותש.  היה  כבר  הרבי  שעה,  חלפה 

להחלפה.

הגבאי של הרבי יצא מן החדר כשהוא נושא את הבגדים שאותם הסיר הרבי. הם היו ספוגי 
זיעה. "ריבונו של עולם!" מלמל הגבאי. "מדוע הוא מתאמץ כל כך? בכל שעה הוא זקוק 

לחליפת בגדים חדשה נקייה. מדוע הרבי מזיע כל כך?"

לפתע נפתחה דלת חדר הרבי והרבי המהר"ש עמד בפתח. "לך הביתה", אמר לגבאי. "אמשיך 
לשלם את משכורתך, אבל אינני רוצה עוד בשירותיך שכן אתה אומר דברים שאינך צריך 

לומר.

"אינך מבין מדוע עליי להחליף את בגדיי מדי שעה? אם כך, אין לך שמץ של הבנה ביחס 
לעבודתי. בשעה האחרונה באו עשרים אנשים לראותני. כדי להתייחס להתלבטות של כל 
אחד מהם, עליי 'לפשוט' מעליי את אישיותי שלי ואת נסיבותיי, ו'ללבוש' את אישיותם ואת 
נסיבותיהם שלהם. אך כיוון שהם באו להתייעץ אתי ולא עם עצמם, עליי ללבוש מחדש את 

אישיותי שלי כדי שאוכל לייעץ להם.

"האם ניסית אי פעם להחליף את בגדיך ארבעים פעם בשעה? אילו היית עושה זאת, גם 

אתה היית מותש ושטוף זיעה", סיכם הרבי.

הסבירו את העיקרון המופיע בכותרת הטקסט, עפ"י הטקסט?

כתבו סיום לאירוע הבא, בהתאם לעקרון המופיע בטקסט והמחיזו אותו.
מאז שאני זוכר את עצמי אני אוהב לקרוא. כל רגע פנוי אני מנצל לקריאה, מעדיף ספרים 
ובמקרה הגרוע מסתפק ברשימת הרכיבים שעל חבילת דגני הבוקר. כזה אני,  עבי כרס 
לתאר  יכולים  אתם  עכשיו,  ספרים.  תולעת   - תרצו  ואם  הכתובה  למלה  לאותיות,  צמא 
לעצמכם את משך הזמן אותו אני מבלה בספריית בית הספר, במלים אחרות, מהפתיחה 

ועד הסגירה. הכל היה טוב ויפה, עד שהחליפו את הספרן..

נספח 2

קבוצה 3
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כיתה ו׳ יסוד הקיום של היחיד והעם - אחדות והאהבהב״ה

לפניכן טקסט המציג את גישת החסידות בנוגע לתוכחת הזולת על 'פגם' כלשהו. קראו את 
הטקסט ובצעו את המטלות.

באהבה
דברים היוצאים מן הלב

קודם הציווי "הוכח תוכיח", כתוב הציווי "ולא תשנא את אחיך". כי "ולא תשנא את אחיך" 
זהו תנאי מוקדם לתוכחה.

דברי  פעלו  לא  שאם  ללמדנו,  חטא".  עליו  תשא  "ולא  כתוב  תוכיח"  "הוכח  הציוי  לאחר 
שלו,  התוכחה  דברי  היו  שלא  משום  האשם,  הוא  המוכיח  בודאי  פעולתם,  את  התוכחה 

דברים היוצאים מן הלב.

הסבירו את העיקרון המופיע בכותרת הטקסט, עפ"י הטקסט?

כתבו סיום לאירוע הבא, בהתאם לעקרון המופיע בטקסט והמחיזו אותו.
הייתי המום מהתגלית! כל-כך המום שעזבתי את המשחק באחת ופניתי אל פינת החצר. 
שיחזרתי שוב ושוב את שהתרחש בשניות האחרונות והרגשתי איך מתיישבת לי הרגשה 
לא נעימה בלב, כמו תולעת קטנה שהחלה מכרסמת את כל שאריות ההערכה שלי לחברי 

הטוב דודי..

נספח 2

קבוצה 4
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חב"ד דעת
מתחברים ומיישמים

כיתה ו׳ יסוד הקיום של היחיד והעם - אחדות והאהבהב״ה

לפניכן טקסט המציג את גישת החסידות בנוגע לתוכחת הזולת על 'פגם' כלשהו. קראו את 
הטקסט ובצעו את המטלות.

קבלו ביטול
בלי כעס ובלי ישות

בפרשת שמות נאמר "ויבלע מטה אהרן את מטותם")ז, יב(, ופירש רש"י, "מאחר שחזר ונעשה 
מטה בלע את כולן"., ה"הכאה" וה"בליעה" שנעשתה ע"י אהרן, לא הייתה עם "תנין" אלא עם 
"מטה", תנין טבעו להזיק מתוך רגש של כעס. מטה הוא דבר העומד דום, ואין בו רגש כלל. 
ללמדנו שההכאה והתוכחה אסורה שתהי' מתוך רגש של כעס, אלא על ה"מוכיח" להיות 
כ"מטה", שלא רק שההכאה לא באה מרגש של כעס, אלא שאינו מרגיש את עצמו כלל, ואין 
ההכאה ברצונו. והסיבה היחידה להכאה, לתוכחה, היא שזהו האופן היחידי לקירוב הזולת.

הסבירו את העיקרון המופיע בכותרת הטקסט, עפ"י הטקסט?

כתבו סיום לאירוע הבא, בהתאם לעקרון המופיע בטקסט והמחיזו אותו.
'או שהמורה הזה נכנס לכיתה ברגל שמאל, או ש...', הרהרתי בליבי עת נכנס המורה החדש 
לכיתתנו. שכן, קבלת הפנים 'הלבבית' לה זכה, עוד בטרם ניתנה לו ההזדמנות להציג את 
עצמו, היתה מוגזמת ומיותרת, לטעמי. משחזר הדבר על עצמו שוב ושוב, מספר שיעורים, 

התחזקה אצלי מחשבה ברורה כי קיימת פה בעיה אמתית..

נספח 2

קבוצה 5
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נספח 3

למורה

"...בכניסה לפנים החנות, נראתה מחלקה שעליה כתוב כי סמי מות בה, וצריכה זהירות. 
לכאורה, מה לסם מות במקום המיוחד לסמי רפואה וחיזוק? אלא שהמבין יודע, שמה 
שהוא סם המות ל]אדם[ בריא, בתנאים רגילים, ובכמות רגילה - הנה לפעמים, זו ]יכולה 

להיות[התרופה היחידה להציל את החולה, בתנאים יוצאים מן הכלל, ובכמות קטנה.

והנמשל מהו: דוגמא בין אדם לחברו - התורה תורת חסד היא וכל דרכי'ה נועם ושלום. 
ואף על פי כן... אם מעשן חבירו בשבת ויש זיק של תקוה שאם תמחה בידו פעם אחר 

פעם ותרעים עליו כדי נזיפה והכאה יחדל מזה – מחויב אתה לעשות זה."

)ליקוטי שיחות י"א ע' 298(



שיעור 1

יסוד הקיום של היחיד והעם - התורה

שיעור 27 התורה
התורה לנשים

חב״ד חכמה
פותחים

כיתה ו׳ ב״ה

נספח 1

סיפורים לקבוצות 
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תיאור דמויות צד 1 של חלקי פאזל א



שיעור 1

יסוד הקיום של היחיד והעם - התורה

שיעור 27 התורה
התורה לנשים

חב״ד חכמה
פותחים

כיתה ו׳ ב״ה
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נספח 4
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נספח 5

סיפור עם הדגשות של חלקי הפאזל



שיעור 1

יסוד הקיום של היחיד והעם - התורה

שיעור 27 התורה
התורה לנשים

חב״ד חכמה
פותחים

כיתה ו׳ ב״ה
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סיפור
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משחק זכרון
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נספח 9

חלקי פאזל להחלטות טובות
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כיתה ו׳ יסוד הקיום של היחיד והעם - התורהב״ה

נספח 1

פתקי שירים



שיעור 28שיעור 1 אחדות ואהבה
להביט אל הנשמה

חב"ד בינה 
מתבוננים

התורה
התורה לנשים

כיתה ו׳ יסוד הקיום של היחיד והעם - התורהב״ה

נספח 2



שיעור 28שיעור 1 אחדות ואהבה
להביט אל הנשמה

חב"ד בינה 
מתבוננים

התורה
התורה לנשים

כיתה ו׳ יסוד הקיום של היחיד והעם - התורהב״ה



שיעור 28שיעור 1 אחדות ואהבה
להביט אל הנשמה

חב"ד בינה 
מתבוננים

התורה
התורה לנשים

כיתה ו׳ יסוד הקיום של היחיד והעם - התורהב״ה



שיעור 28שיעור 1 אחדות ואהבה
להביט אל הנשמה

חב"ד בינה 
מתבוננים

התורה
התורה לנשים

כיתה ו׳ יסוד הקיום של היחיד והעם - התורהב״ה



שיעור 28שיעור 1 אחדות ואהבה
להביט אל הנשמה

חב"ד בינה 
מתבוננים

התורה
התורה לנשים

כיתה ו׳ יסוד הקיום של היחיד והעם - התורהב״ה



שיעור 29שיעור 1 התורה
התורה לנשים

חב"ד בינה 
מתבוננים

כיתה ו׳ יסוד הקיום של היחיד והעם - התורהב״ה

נספח 1

משימות לביצוע



שיעור 29שיעור 1 התורה
התורה לנשים

חב"ד בינה 
מתבוננים

כיתה ו׳ יסוד הקיום של היחיד והעם - התורהב״ה

נספח 2

הקראה פעם והיום



שיעור 29שיעור 1 התורה
התורה לנשים

חב"ד בינה 
מתבוננים

כיתה ו׳ יסוד הקיום של היחיד והעם - התורהב״ה

נספח 3

משפטי קבוצות פעם והיוםה



שיעור 29שיעור 1 התורה
התורה לנשים

חב"ד בינה 
מתבוננים

כיתה ו׳ יסוד הקיום של היחיד והעם - התורהב״ה

נספח 4

קריטריונים למשחק הכסאות



שיעור 29שיעור 1 התורה
התורה לנשים

חב"ד בינה 
מתבוננים

כיתה ו׳ יסוד הקיום של היחיד והעם - התורהב״ה

נספח 5

שאלות ותשובות



שיעור 29שיעור 1 התורה
התורה לנשים

חב"ד בינה 
מתבוננים

כיתה ו׳ יסוד הקיום של היחיד והעם - התורהב״ה



שיעור 29שיעור 1 התורה
התורה לנשים

חב"ד בינה 
מתבוננים

כיתה ו׳ יסוד הקיום של היחיד והעם - התורהב״ה

נספח 6

מקרים לקבוצות



שיעור 29שיעור 1 התורה
התורה לנשים

חב"ד בינה 
מתבוננים

כיתה ו׳ יסוד הקיום של היחיד והעם - התורהב״ה

נספח 7

אמרות



שיעור 29שיעור 1 התורה
התורה לנשים

חב"ד בינה 
מתבוננים

כיתה ו׳ יסוד הקיום של היחיד והעם - התורהב״ה



שיעור 26שיעור 1 אחדות ואהבה
להביט אל הנשמה

חב"ד דעת
מתחברים ומיישמים

כיתה ו׳ יסוד הקיום של היחיד והעם - אחדות והאהבהב״ה

נספח 1

פתגמים



שיעור 26שיעור 1 אחדות ואהבה
להביט אל הנשמה

חב"ד דעת
מתחברים ומיישמים

כיתה ו׳ יסוד הקיום של היחיד והעם - אחדות והאהבהב״ה



שיעור 26שיעור 1 אחדות ואהבה
להביט אל הנשמה

חב"ד דעת
מתחברים ומיישמים

כיתה ו׳ יסוד הקיום של היחיד והעם - אחדות והאהבהב״ה



שיעור 26שיעור 1 אחדות ואהבה
להביט אל הנשמה

חב"ד דעת
מתחברים ומיישמים

כיתה ו׳ יסוד הקיום של היחיד והעם - אחדות והאהבהב״ה



שיעור 26שיעור 1 אחדות ואהבה
להביט אל הנשמה

חב"ד דעת
מתחברים ומיישמים

כיתה ו׳ יסוד הקיום של היחיד והעם - אחדות והאהבהב״ה



שיעור 26שיעור 1 אחדות ואהבה
להביט אל הנשמה

חב"ד דעת
מתחברים ומיישמים

כיתה ו׳ יסוד הקיום של היחיד והעם - אחדות והאהבהב״ה



שיעור 26שיעור 1 אחדות ואהבה
להביט אל הנשמה

חב"ד דעת
מתחברים ומיישמים

כיתה ו׳ יסוד הקיום של היחיד והעם - אחדות והאהבהב״ה



שיעור 26שיעור 1 אחדות ואהבה
להביט אל הנשמה

חב"ד דעת
מתחברים ומיישמים

כיתה ו׳ יסוד הקיום של היחיד והעם - אחדות והאהבהב״ה



שיעור 26שיעור 1 אחדות ואהבה
להביט אל הנשמה

חב"ד דעת
מתחברים ומיישמים

כיתה ו׳ יסוד הקיום של היחיד והעם - אחדות והאהבהב״ה



שיעור 26שיעור 1 אחדות ואהבה
להביט אל הנשמה

חב"ד דעת
מתחברים ומיישמים

כיתה ו׳ יסוד הקיום של היחיד והעם - אחדות והאהבהב״ה

נספח 2

מקרים



שיעור 26שיעור 1 אחדות ואהבה
להביט אל הנשמה

חב"ד דעת
מתחברים ומיישמים

כיתה ו׳ יסוד הקיום של היחיד והעם - אחדות והאהבהב״ה

נספח 3

משימות ליישום לימוד חסידות בכיתה



 

            ממשיכים בשליחות מחוץ למסגרתממשיכים בשליחות מחוץ למסגרתממשיכים בשליחות מחוץ למסגרתממשיכים בשליחות מחוץ למסגרת        

 

 

        בבבבווווגגגגררררתתתתששששככככבבבבהההה    
        33331111    ''''ששששייייעעעעוווורררר    ממממסססס  פותחים    ––––    חחחחככככממממההההחחחחבבבב""""דדדד::::            ממממהההה    ממממתתתתאאאאייייםםםם    לללליייי????

        1111נספח נספח נספח נספח 
        

  היגדים



 

            ממשיכים בשליחות מחוץ למסגרתממשיכים בשליחות מחוץ למסגרתממשיכים בשליחות מחוץ למסגרתממשיכים בשליחות מחוץ למסגרת        

 

 

        בבבבווווגגגגררררתתתתששששככככבבבבהההה    
        33331111    ''''ששששייייעעעעוווורררר    ממממסססס  פותחים    ––––    חחחחככככממממההההחחחחבבבב""""דדדד::::            ממממהההה    ממממתתתתאאאאייייםםםם    לללליייי????



 

            ממשיכים בשליחות מחוץ למסגרתממשיכים בשליחות מחוץ למסגרתממשיכים בשליחות מחוץ למסגרתממשיכים בשליחות מחוץ למסגרת        

 

 

        בבבבווווגגגגררררתתתתששששככככבבבבהההה    
        33331111    ''''ששששייייעעעעוווורררר    ממממסססס  פותחים    ––––    חחחחככככממממההההחחחחבבבב""""דדדד::::            ממממהההה    ממממתתתתאאאאייייםםםם    לללליייי????



 

            ממשיכים בשליחות מחוץ למסגרתממשיכים בשליחות מחוץ למסגרתממשיכים בשליחות מחוץ למסגרתממשיכים בשליחות מחוץ למסגרת        

 

 

        בבבבווווגגגגררררתתתתששששככככבבבבהההה    
        33331111    ''''ששששייייעעעעוווורררר    ממממסססס  פותחים    ––––    חחחחככככממממההההחחחחבבבב""""דדדד::::            ממממהההה    ממממתתתתאאאאייייםםםם    לללליייי????

  



 

            ממשיכים בשליחות מחוץ למסגרתממשיכים בשליחות מחוץ למסגרתממשיכים בשליחות מחוץ למסגרתממשיכים בשליחות מחוץ למסגרת        

 

 

        בבבבווווגגגגררררתתתתששששככככבבבבהההה    
        33331111    ''''ששששייייעעעעוווורררר    ממממסססס  פותחים    ––––    חחחחככככממממההההחחחחבבבב""""דדדד::::            ממממהההה    ממממתתתתאאאאייייםםםם    לללליייי????



 

            ממשיכים בשליחות מחוץ למסגרתממשיכים בשליחות מחוץ למסגרתממשיכים בשליחות מחוץ למסגרתממשיכים בשליחות מחוץ למסגרת        

 

 

        בבבבווווגגגגררררתתתתששששככככבבבבהההה    
        33331111    ''''ששששייייעעעעוווורררר    ממממסססס  פותחים    ––––    חחחחככככממממההההחחחחבבבב""""דדדד::::            ממממהההה    ממממתתתתאאאאייייםםםם    לללליייי????



 

            ממשיכים בשליחות מחוץ למסגרתממשיכים בשליחות מחוץ למסגרתממשיכים בשליחות מחוץ למסגרתממשיכים בשליחות מחוץ למסגרת        

 

 

        בבבבווווגגגגררררתתתתששששככככבבבבהההה    
        33331111    ''''ששששייייעעעעוווורררר    ממממסססס  פותחים    ––––    חחחחככככממממההההחחחחבבבב""""דדדד::::            ממממהההה    ממממתתתתאאאאייייםםםם    לללליייי????

  2222נספח נספח נספח נספח 

  מקרים ותגובות

  

  הגעתי מאוחר לקייטנה, הפסדתי את זמן התפילה. הפעילות נראתה מגרה ודינה משכה אותי פנימה. .1

 יים את התפילה. (צהוב)אסביר לדינה כי אני מאוד רוצה להשתתף בתוכנית, אך לא כעת, קודם אס  .א

 אתלבט מה לעשות, אתעכב מעט בתוכנית, לבסוף אצא, אסיים בזריזות את התפילה ואחזור... (כחול)  .ב

 אשתתף בתוכנית במחשבה שאולי במשך היום אצליח להשלים את התפילה. (אדום)  .ג

  מס' פעמים.אחותי לא מסכימה שאניח נטלה ליד המיטה, כי איציק אחי הקטן שפך את המים על הרצפה  .2

  אסביר לאחותי את החשיבות, ואומר לה שבמקרה ואיציק ישפוך את המים, אנגב אחריו. (צהוב)  .א

  אומר לאחותי שאם יש לה בעיה עם זה, שתאמר לי מה לעשות וכך אעשה! (כחול)  .ב

 אין לי כוח לוויכוחים, אוותר על העניין. (אדום)  .ג

  

  ה מיותר!!!" היא אמרה.ז-גרביים בביתשעלי "דינה חברתי נכנסה לביתי והבחינה בגרביים הארוכות  .3

  אסביר לה שצניעות צריכה להיות גם בבית, ואהיה גאה בכך. (צהוב)  .א

  אתבייש ואומר לה שבאמת אולי אני מגזימה. (כחול)  .ב

  אשמע, אסכים איתה, ולהבא אדאג שלא אראה כך... (אדום)  .ג

  

ושאלה "את סוחבת ארון ספרים לכל  הצטיידתי עם ספר הזיכרונות לטיול ליומיים, שירה ראתה את זה .4

  מקום?" ותוך כדי כך התגלגלה מצחוק..

  אומר לה שסיפור חסידי מנקה את הלב, ואספר לה את הסיפור היומי אם היא תרצה... (צהוב)  .א

  אצחק על עצמי, ואקרא את הסיפור מבלי שאף אחת תבחין. (כחול)  .ב

 אחליט לא לעשות לעצמי בושות כאלה שוב... (אדום)  .ג

קנתה נגן חדש, הורידה לתוכו שירים מגוונים (גם כאלה שאינם שייכים אלינו..) ודחפה את האוזניות חנה  .5

  לאוזניי באומרה "אל תפספסי, זה שיר מהמם".

  אומר לה כי לא אוכל לשמוע את השיר ואמליץ לה בחום להימנע מזה גם כן. (צהוב)  .א

  זניות. (כחול)אקשיב כמה רגעים, לא נעים...ולאחר מכן אחזיר לה את האו  .ב

  אקשיב לשיר בהנאה ואשאל אותה האם יש לה שירים נוספים של אותו הזמר. (אדום)  .ג

 הזמנתי את חברתי גולדי לביתי, אימי ביקשה שאשתף את מירי אחותי במשחק. גולדי עשתה פרצוף חמוץ, .6

  שהרעיון ממש לא מוצא חן בעיניה...הבנתי 

  הנה במשחק. (צהוב)אשתף את אחותי בשמחה, ואדאג שגם חברתי ת  .א

 אשתף אותה בלית ברירה, אך אזהיר שלא תדבר יותר מדי. (כחול)  .ב

  אסביר לאמא שאני לא יכולה לשתף אותה כי חברה שלי לא מסכימה. (אדום)  .ג



 

            ממשיכים בשליחות מחוץ למסגרתממשיכים בשליחות מחוץ למסגרתממשיכים בשליחות מחוץ למסגרתממשיכים בשליחות מחוץ למסגרת        

 

 

        בבבבווווגגגגררררתתתתששששככככבבבבהההה    
        33331111    ''''ששששייייעעעעוווורררר    ממממסססס  פותחים    ––––    חחחחככככממממההההחחחחבבבב""""דדדד::::            ממממהההה    ממממתתתתאאאאייייםםםם    לללליייי????

        3333נספח נספח נספח נספח 

  

  

  ינהםינהםינהםינהםבבבבאני, הזרם ומה שאני, הזרם ומה שאני, הזרם ומה שאני, הזרם ומה ש

  

  

  

  

  

  

  

  

        

  ינהםינהםינהםינהםבבבבאני, הזרם ומה שאני, הזרם ומה שאני, הזרם ומה שאני, הזרם ומה ש

  

  

  



 

            ממשיכים בשליחות מחוץ למסגרתממשיכים בשליחות מחוץ למסגרתממשיכים בשליחות מחוץ למסגרתממשיכים בשליחות מחוץ למסגרת        

 

 

        בבבבווווגגגגררררתתתתששששככככבבבבהההה    
        33331111    ''''ששששייייעעעעוווורררר    ממממסססס  פותחים    ––––    חחחחככככממממההההחחחחבבבב""""דדדד::::            ממממהההה    ממממתתתתאאאאייייםםםם    לללליייי????

        4444נספח נספח נספח נספח 
        

  מפתח

  

   –ב אם רוב המדבקות שהדבקת הן בצבע צהו

  צרפי את חברותיך! נגד הזרם!את מצליחה לעמוד איתן 

  

   –אם רוב המדבקות שהדבקת הן בצבע כחול 

    נגד הזרם!היי אמיצה ופעלי  את בכיוון הנכון, התאזרי בכוחות,

  

   –אם רוב המדבקות שהדבקת הן בצבע אדום 

  נגד הזרם!עצרי!  קחי את עצמך לידיים ופעלי בנחישות 

  



 

            ממשיכים בשליחות מחוץ למסגרתממשיכים בשליחות מחוץ למסגרתממשיכים בשליחות מחוץ למסגרתממשיכים בשליחות מחוץ למסגרת        

 

 

        בבבבווווגגגגררררתתתתששששככככבבבבהההה    
        33331111    ''''ששששייייעעעעוווורררר    ממממסססס  פותחים    ––––    חחחחככככממממההההחחחחבבבב""""דדדד::::            ממממהההה    ממממתתתתאאאאייייםםםם    לללליייי????

        5555נספח נספח נספח נספח 
        

   ורסיפ

  

        אחת מול כולםאחת מול כולםאחת מול כולםאחת מול כולם
  

  מספר הרב אהרון חזן מבני ברק:

ביתי הייתה -הרחק ממוסקווה. הבעיה המרכזית שהעסיקה אותי ואת בני-באותם ימים התגוררנו ביישוב בולשובו, לא

 הקושי לשמור שבת. למזלי הטוב עבדתי בביתי, בייצור מטפחות, וכך נתאפשר לי לא לחלל שבת.

הספר המקומי, נאלצו -התעוררה בעיה קשה ביותר. ילדיי, שזמן רב לא הופיעו כלל בביתאלא שדווקא מכיוון הילדים 

  כן, בימי שבת וחג נשארו בבית.-פי-על-להתחיל לפקוד אותו, בעקבות לחץ עצום שהופעל עלינו. אף

הספר דרשה כי ילדינו יופיעו בכיתותיהם גם בשבתות ובחגים, וכי יבצעו את כל המטלות, כשאר הילדים. -הנהלת בית

- הספר ניסו ללחוץ על הילדים להצהיר כי אביהם מונע מהם לבוא לבית-מבחינתנו הדבר לא בא בחשבון כלל. בבית

  ידם, וללא שום לחץ שלי עליהם.הספר בשבת, אבל הם היו נבונים דיים לטעון כי ההחלטה באה מצ

כעבור כמה שבועות התפרסם מאמר זועם בעיתון האזורי, וכותרתו: "הציבור כולו נקרא להתקומם". מתחת לכותרת 

כן אסור לנו -נכתב, בין השאר, כי "אל יחשוב חזן שילדיו הם קניינו הפרטי. הילדים שייכים לציבור הסובייטי כולו, ועל

הספר -הספר ביום שבת, מטעמי דת". הלחץ עלינו גבר והלך, והילדים היו חשופים בבית-מבית להרשות שילדיו ייעדרו

  להתקפות קשות עליהם.

שבת אחת, לאחר התפילה, הלכתי עם חתני, ר' משה גרינברג, לבית ידיד, כדי לברכו לרגל העובדה שבנו החל ללמוד 

וטר הניצב ליד פתח הבית. השוטר כבר ראה אותי ולכן חומש. התעכבנו שם שעה ארוכה וכשחזרנו לביתנו, הבחנתי בש

 ביתי חיוורים ומבוהלים. מולם ישבו ראש העיר, אדם נוסף שלא הכרתי- לא יכולתי לסגת. נכנסתי פנימה ומצאתי את בני

  הספר המקומי.-ומנהלת בית

  שאל ראש העיר.- נעימים באו אליך, מה", אמר-"אורחים לא

  להישמע רגוע ואדיב. נעימים'?!", ניסיתי-"מדוע 'לא

  נא את חברנו, מפקד המשטרה", הציג ראש העיר את האיש שלצידו.-"הכר

  "האם ידוע לך מדוע באנו לכאן?", הוסיף ושאל.

  "כלל וכלל לא", עניתי.

  "אינך יודע?!", התרעם הלה על תשובתי, "ומה בדבר ילדיך?".

  "מה הבעיה איתם?", היתממתי.

  , אמר.הספר בשבת"-"הם לא באים לבית
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  כן אינם מגיעים לכיתה", השבתי.-"הם לא מוכנים לכתוב בשבת ועל

  הספר בשבת!", פסק ראש העיר.-"אתה חייב להשפיע עליהם לבוא לבית

  דתי", עניתי לו.-"אינני תועמלן אנטי

פר בימים הס-הספר. עליי מוטלת האחריות שהילדים יבואו לבית-ראש העיר הרהר קצרות ואמר: "שלח את ילדיך לבית

  זה לא ענייני". –שבהם מתקיימים לימודים. יכתבו או לא יכתבו 

הספר יחרגו מהמסגרת ולא יכתבו -הספר מיהרה להתקומם. "לא אוכל להרשות שילדים הבאים לבית-מנהלת בית

הספר בשבת -בשבת", אמרה. הביקור בביתנו הסתיים באזהרה חריפה של ראש העיר כי אם ילדיי לא יבואו לבית

  קרובה, יעמידני למשפט.ה

בעקבות הביקור ואיומיו של ראש העיר, שנשמע הפעם החלטי מתמיד, קיימנו דיון בבית. הוחלט שבכל שבת ילך רק ילד 

הכתיבה. בשבת הראשונה נבחרה למשימה בתי בתיה, שהייתה אז כבת -אחד לכיתתו, בלי הילקוט ובלי הספרים וכלי

  עשרה.-שתים

הספר. כשהגיעה הביתה הייתה חיוורת, -חזרנו עיכבנו את ה'קידוש' עד שבתיה תשוב מביתאנחנו הלכנו לתפילה וכש

  והמתח הרב שחוותה ניכר היטב על פניה.

היא סיפרה מה עבר עליה: "השיעור הראשון היה בחשבון. המורה כתבה על הלוח תרגיל וקראה לי ראשונה לגשת אל 

פתור את התרגיל. סירבתי. המורה החלה לצעוק עליי ואף ניסתה הלוח. ניגשתי ואז הורתה לי המורה לקחת גיר ול

למנהלת, וזו באה עם סגנה. השניים החלו לצעוק ולאיים עליי.  לתחוב לי בכוח גיר ליד. זה לא הועיל לה. היא קראה

ה בנעשה, חזרתי והודעתי להם כי איני כותבת בשבת. הם הוסיפו לצעוק עליי בגרון ניחר, בעוד כל הכיתה יושבת ומביט

  דרוכה ומתוחה לראות איך ייפול דבר.

"פתאום הופיע בכיתה ראש העיר. 'מה נשמע? הילדה חזן באה ללמוד?', שאל. 'הנה היא עומדת ליד הלוח!', השיבה לו 

המורה, 'אך בשום אופן אינה מוכנה לכתוב. היא טוענת שאסור לה לכתוב'. ראש העיר ביקש להראות לו את יומני. 

  טובים. –בכיתה מיום שישי, וכך יכולתי להראותו לו. הוא דפדף בו וראה שכל ציוניי מהשבוע החולף  היומן נשאר

- "ראש העיר נטל את הגיר ואמר: 'אמרי לי כיצד פותרים את התרגיל ואני ארשום במקומך'. אמרתי לו והוא כתב. אחר

לא כותבת!'. ראש העיר התעלם מדבריה. הוא כך שאל את המורה, 'האם זה נכון?'. 'כן', ענתה לו המורה, 'אבל היא 

כך פנה אל המורה ואל המנהלת ואמר להן: 'הניחו לה לשבת -פתח את יומני ורשם בו את הציון הגבוה ביותר. אחר

  ולהקשיב לשיעורים', והלך".

הלחץ  מאז נהפך העניין לנוהג קבוע. בכל שבת הלך ילד אחר לכיתתו ולא כתב. בעקבות המקרה עם ראש העיר פסק

  על ילדינו.

שוב נוכחנו כי עמידתנו האיתנה על שמירת התורה והמצוות, ועל קדושת השבת במיוחד, חזקה מכל לחץ, וסופה 

  שניצחה.
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  מתאים ולא מתאים

  האדמו"ר המהר"ש:

הג "באגדותיהם של חכמינו זכרונם לברכה ובמדרש נהוג להביא משלים רבים. כך ניתן למצוא לשונות כמו "בנו

שבעולם", או "למה הדבר דומה?"; משלים ממלך, מבן מלך ועוד. הסיבה לכך היא שיש לנצל את הרעיונות הקיימים 

 ."בעולם כדי לעבוד את הבורא

ר כך"; לאדם אחר מתאים ולא מתאים. לאדם כזה "לא מתאים לדב –"בעולם מקובל להשתמש במטבע הלשון 

לנצל את ה'לא מתאים' גם ברוחניות. גם עבורם יש דברים  –בפרט וחסידים  –על יהודים ת. "מתאים להבין זא

  'מתאימים' ואילו דברים אחרים 'לא מתאימים".

 :מה מתאים ולא מתאים לחסיד? המשיך האדמו"ר המהר"ש ופירט

 .ללמוד כל יום אימרה חסידית לחסיד מתאיםלחסיד מתאיםלחסיד מתאיםלחסיד מתאים"

 .להתמסר לעשיית טובה לזולת לחסיד מתאיםלחסיד מתאיםלחסיד מתאיםלחסיד מתאים

  ויתרה מכך לעשות טוב לזולת. להיות בשמחה, לחסיד מתאיםלחסיד מתאיםלחסיד מתאיםלחסיד מתאים

 .להכיר היטב את חסרונות עצמו ואת מעלות הזולת לחסיד מתאיםלחסיד מתאיםלחסיד מתאיםלחסיד מתאים

 .להחשיב את האדם הקטן והפשוט ביותר כיותר טוב ממנו לחסיד מתאיםלחסיד מתאיםלחסיד מתאיםלחסיד מתאים

 .ללמוד מכל אחד מידות והנהגות טובות לחסיד מתאיםלחסיד מתאיםלחסיד מתאיםלחסיד מתאים

 .אהבה ואחוה, שלום וריעות לחסיד מתאיםלחסיד מתאיםלחסיד מתאיםלחסיד מתאים

 .ידותשלא ללמוד חס לחסיד לא מתאיםלחסיד לא מתאיםלחסיד לא מתאיםלחסיד לא מתאים

 .שלא להתמסר לעשיית טובה לזולת לחסיד לא מתאיםלחסיד לא מתאיםלחסיד לא מתאיםלחסיד לא מתאים

 .להיות שקוע בעצבות לחסיד לא מתאיםלחסיד לא מתאיםלחסיד לא מתאיםלחסיד לא מתאים

 .שלא להכיר את חסרונותיו לחסיד לא מתאיםלחסיד לא מתאיםלחסיד לא מתאיםלחסיד לא מתאים

 .להחשיב את עצמו כגדול יותר מהגדול שביותר לחסיד לא מתאיםלחסיד לא מתאיםלחסיד לא מתאיםלחסיד לא מתאים

 .שלא ללמוד דבר טוב מהזולת לחסיד לא מתאיםלחסיד לא מתאיםלחסיד לא מתאיםלחסיד לא מתאים

 ".לבבות, גם אם הוא עושה זאת בשם דרכי החסידות לגרום למחלוקת ופירוד לחסיד לא מתאיםלחסיד לא מתאיםלחסיד לא מתאיםלחסיד לא מתאים

  

 .הרבי נעמד ממקומו, בירך את הנוכחים ושב לאכסנייתו

מכן ואמר: -דבריו של הרבי הותירו רושם עצום על הנוכחים. ר' דובער הרשמן, אדם אמיד ובעל לב חזק, התבטא לאחר

ואי ובתפילת 'על חטא' הנאמרת במנחת יום כיפור "דבריו של הרבי שנמשכו עשרים דקות רחצו וניקו את נשמתנו. הלו

  נרגיש כך! אז הבנו היטב מהו רבי".
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  ...ובקיץ לא מתאים לי ...בקיץ מתאים לי

  

  (היעזרו בדברי הרבי המהר"ש) כתבו ארבע הנהגות המתאימות לכם וארבע הנהגות שלא מתאימות לכם.

  _______________________________בקיץ מתאים לי___________

  בקיץ מתאים לי__________________________________________

  ______________________________בקיץ מתאים לי____________

  בקיץ מתאים לי__________________________________________

  ובקיץ לא מתאים לי_______________________________________

 _____________________________________ובקיץ לא מתאים לי__

 ובקיץ לא מתאים לי_______________________________________

  ובקיץ לא מתאים לי_______________________________________

  דג חי הוא דג ששוחה נגד הזרם.! זכרו

  בהצלחה רבה!

  

  (היעזרו בדברי הרבי המהר"ש) כם.כתבו ארבע הנהגות המתאימות לכם וארבע הנהגות שלא מתאימות ל

  _______________________________בקיץ מתאים לי___________

  בקיץ מתאים לי__________________________________________

  ______________________________בקיץ מתאים לי____________

  בקיץ מתאים לי__________________________________________

  בקיץ לא מתאים לי_______________________________________ו

 ובקיץ לא מתאים לי_______________________________________

 ובקיץ לא מתאים לי_______________________________________

  ובקיץ לא מתאים לי_______________________________________

  הזרם.דג חי הוא דג ששוחה נגד ! זכרו

  !בהצלחה רבה
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  הגדרת דמויות

  

        יעקביעקביעקביעקב
  תלמיד ישיבה ותיק

        רחלרחלרחלרחל
  אשת חינוך, מנהלת בית ספר

        אריאלאריאלאריאלאריאל
  סולן בלהקת "הפנסאים"

        דניאלדניאלדניאלדניאל
ולם להיות מדען תלמיד מצטיין, ח

ולגלות תרופות למחלות חשוכות 

  מרפא

        רבקירבקירבקירבקי
  מדריכה ב'בת מלך', 

  לומדת בתיכון 'בית רבקה'

        שירשירשירשיר
  לומדת הוראת תנ"ך בסמינר
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  לוח זמנים יומי
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  'משום מראית עין' –הלכות 

  

 אסור להשתמש בשבת במטריה שפתוחה מערב שבת. •

ונית או כלי עבודה שניכר עליהם של מי הם יש להתנות עימו אם יהודי משאיל לנכרי מכ •

 שלא ישתמש בהם בשבת.

 אסור לתלות בגדים בשבת. •

 אסור להתכופף לשתות ממעין מים שיש שעובדים לו עבודה זרה. •

 אסור לבשל בשר בחלב שקדים. •
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  סיפור

  

  

נשי המקום בענייני יהדות, "אחד התמימים יצא לשליחות בעיר רחוקה ונידחת, הוא דיבר עם א

אולם הדברים כמו נפלו על אוזן אטומה. איש לא שת ליבו אליו והבחור חזר מיואש לחלוטין. 

מכן נתגלתה פעולתו -"בשביל מה נסעתי", חשב לעצמו ביאוש, אולם, רק חודשים מספר לאחר

  הגדולה של אותו בחור;

ומצוות, אך ברבות הימים ירדה אשה יהודיה תושבת המקום, נהגה בצעירותה לשמור תורה 

  ונטשה את דרך ישראל סבא, כך שכחה אט אט את מקורה וצור מחצבתה.

כשאותו בחור עבר ליד ביתה עם הכובע והחליפה, הציצית והכיפה, ראתה זאת מהחלון, ולפתע 

  נזכרה בביתה, בעבר הרחוק...

  ם חיי יהדות מלאים.מראה זה של הבחור, השפיע עליה לשוב אל דרך התורה והמצוות ולקיי

מסיים הרבי: כל הסיפור הזה קרה מבלי שהבחור ירגיש מה הוא פעל כתוצאה מהליכה בלבוש 

  והפאה בולטת..." ץכשהציצית בחו –יהודי מלא ובולט 

  ) 71ימי מלך א', עמ' (
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  לוח בינגו
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  רשימת נושאים

  

  

 עבודת ה' של עבד ובן •

 מתמקדים ברוחניות הנסתרת בגשמיות •

 התבגרות היא התגברות •

 בפנימיות –מתמקדים בעיקר  •

 חוגגים בשמחה •

 להפוך 'גולה' ל'גאולה' •

 הנהגה מתאימה לחסיד •

 להיות בשמחה תמיד •

  לאהוב כל יהודי •
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  דוגמאות לדוגמא אישית

  

קשת שאעזור לה לפנות את האשפה. 'אין ברירה' אני מפטיר אנחנו בדיוק בשיאו של המשחק, כשאמא שלי מב •

לעבר בני הדודים ששקועים, ראשם ורובם, במשחק ומבטיח לשוב במהרה. כשאני מפנה את האשפה אני חושב 

לעצמי, כמה אמא משקיעה באירוח בני הדודים, כמה היא משתדלת ודואגת שנהנה ונהיה מרוצים יחדיו וגם שהכל 

 (עבודת ה' של עבד ובן)'אמא, לעזור בעוד משהו?' אני מציע. ורק כשמסיים, רץ להמשיך במשחק. יהיה נקי ומסודר 

 

הניצחון בתחרות הספורט נראה במציאות פשוט תוצאה של תרגול ואימונים ואולי גם קצת חוש וכישרון. אבל  •

שמיות, סוד שחשוב כשקיבלתי את הגביע, הודעתי לכולם חגיגית שבעצם יש פה סוד אחד מאחורי הסיבות הג

 (מתמקדים ברוחניות הנסתרת בגשמיות)לזכור, הסוד הוא רצון ה'. 

 

המחשב שעמד בפינת החדר היה מחובר לאינטרנט. "אשב כאן רק לכמה דקות לצפות במשהו. אני אגלוש רק  •

ים באתר חרדי." שכנע יצחק את עצמו. חמש הדקות הפכו במהרה לחצי שעה ושעה... וגם את מקומם של האתר

החרדיים תפסו אחרים... ויצחק ש'תפס' את מה שארע החליט וקבע לעצמו סייגים כדי שיצליח להתגבר ולעמוד על 

 (התבגרות היא התגברות)עקרונותיו. 

 

הלכנו ביחד לחנות המשקפים, המוכר ניסה לעזור לי לבחור. הוא שאל אותי מה חשוב לי במשקפים: הנוחות,  •

תי לחשוב מה העיקר? 'העיקר שאראה היטב' עניתי לבסוף, ובלבי חשבתי יעוד.. ניסהאופנתיות, הצבע או הדוגמא ו

 בפנימיות) –(מתמקדים בעיקר 'כמה חשוב להתמקד בעיקר'.. 

 

כשההורים שאלו אותי איך ארצה לחגוג את היכנסי לעול מצוות, התרגשתי. דמיינתי את האורחים הרבים, האוכל  •

גדולות. אבל היה משהו ריק בכל התיאורים שלי, איך בעצם נכון לחגוג המושקע, התזמורת הסוחפת והמתנות ה

 (חוגגים בשמחה)שמחה כה קדושה, שמחה של מצווה? 

 

בכל פעם שמוטי רואה חפץ הוא מיד ממיין אותו לקטגוריה המתאימה: קיום מצווה, לימוד תורה או לימוד חסידות.  •

שייכות לאחת הקטגוריות, הוא מתאמץ למצוא ומוכיח הוא לא מתייאש וגם כשאנשים סביבו חושבים שאין כל 

 (להפוך 'גולה' ל'גאולה')שכל דבר בעצם שייך. 

 

רובי חברי קנה נגן חדש, בנגן שלו יש שירים מגוונים (גם כאלה שאינם שייכים למוזיקה החסידית). רובי פגש אותי  •

דחף את אוזנית הנגן לאוזני בעיניים אחרי תפילת מנחה נלהב, הוא רוצה להשמיע לי שיר בביצוע מושלם. הוא 

בורקות. לא היה לי נעים, אבל זכרתי מי אני, הוצאתי את אוזניה בעדינות והסברתי כי אינני מעוניין לשמוע מוזיקה 

 )(הנהגה מתאימה לחסיד כזאת ובנוסף המלצתי בחום על ניגון חסידי אוטנטי בביצוע נדיר.
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כל האנשים סביבי, אני אוהב לעשות תרגילים באמונה, כך אני מצליח לקראת כשאני יושב באוטובוס ומסתכל על  •

סוף הנסיעה להיות האדם הכי שמח באוטובוס. איך זה עובד? אני מסתכל על הפרצופים סביבי, כולם רציניים, 

מהורהרים, חלקם אפילו עצבניים. אני מביט ברגליהם ובאצבעות המתופפות בעצבנות ומרגיש את הרגשות 

שם, לשיחת טלפון או מראה מרנין, -פינה. מדי פעם אפשר לראות חיוך שמבליח איכל יליים המשתלטים על השל

ההשגחה פרטית  –מנת חלקנו  -אך מיד נעלם. אז אני מהרהר בטוב הגשמי, הרגעי, החולף לעומת הטוב הנצחי 

 ה תמיד)(להיות בשמחבכל רגע ורגע ממש.. ואז כל כך טוב ורוגע בליבי! ללא הגבלת זמן! 

 

אחי הקטן סקרן גדול ומרבה לברר ולשאול על כל דבר. כל פעם שאנו מוציאים משפט מהפה בנוכחותו, אנו  •

'מסתכנים' באיזו שאלת 'למה?' גדולה. אמי ביקשה שנשתדל לענות כמיטב יכולתנו ולא נפתור אותו ב'ככה' 

פר רב מאד של מכרים וידידים, עניתי ו'סתם'. אז כאשר אחי ראה אותי מכין כרטיסי ברכה לקראת החגים למס

'מה?', 'למי?', 'איך?' ו'מתי?' אך את השאלה האחרונה 'למה אני אוהב את כל היהודים  -בסבלנות לסדרת שאלות ה

 (לאהוב כל יהודי) הללו?' שמחתי לפתור ב'סתם' אחד,  'סתם, כי הם יהודים..'
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  סיפור

  "צ. פעילות זו אינה מתחייבת ממהלך השיעור:לפניך סיפור על הרבי הריילמורה: 

 י"ב תמוז ה'תר"מ. שוחרר-רבי יוסף יצחק שניאורסאהן, האדמו"ר השישי בשושלת אדמו"רי חב"ד ("הרבי הריי"צ"), נולד ב

 –ממאסרו ברוסיה הסובייטית. שחרורו של רבי יוסף יצחק הראה לעולם כי גם יהודי אחד יכול לעמוד מול מעצמה אימתנית 

    לנצח.ו

    

    שינוי סביבתישינוי סביבתישינוי סביבתישינוי סביבתי

-יורק כיום היא אחת הערים הרבגוניות בעולם. את פני הנוחתים בשדה התעופה 'קנדי' מקדמים פקידי מכס אפרו- העיר ניו

אמריקניים, אסייתים ודרום אמריקניים; סביר מאוד כי נהג המונית יהיה פקיסטני עוטה טורבן; ובעיר עצמה תוכלו לראות 

  בושים בבגדים בכל גווני הקשת.אנשים מכל המינים ל

עשרה המצב -עשרה ובתחילת המאה התשע-אך כאשר גלי המהגרים היהודיים הגיעו לארצות הברית בסוף המאה השמונה

היה שונה לחלוטין. בעיר שררו קודי לבוש קפדניים וכל התושבים נראו, אכלו והתנהגו בצורה דומה למדי. יום ראשון, למשל, 

 ש בו כל החנויות שבתו; השבת הייתה יום עבודה רגיל וכמעט אף מעביד לא היה מוכן להתפשר על כך.היה יום חופשה מקוד

לפני המהגרים היהודים עמדו רק שתי ברירות: לעשות כל שביכולתם כדי להשתלב בחברה האמריקנית, דבר שהיה כרוך 

ו להיוותר ללא עבודה ולרעוב לפת לחם. באי שמירת השבת וזניחת מצוות רבות אותן קיימו בעיר מולדתם באירופה, א

  מחוסר ברירה ותחת לחצים כבירים בחרו רבים מהם באפשרות הראשונה.

), חודשים ספורים לאחר פרוץ מלחמת העולם השניה, הגיע רבי יוסף יצחק שניאורסאהן, 1940בט' באדר בשנת ת"ש (

צחק היו את כל הסיבות שבעולם לצאת לפנסיה ולבלות האדמו"ר השישי מליובאוויטש, אל חופי ארצות הברית. לרבי יוסף י

את ימיו בטוב ובנעימים במחיצת חסידיו האהובים. ברוסיה הסובייטית, הארץ בה נולד ושאותה עזב בהוראת השלטונות, הוא 

ת ישב בבית כלא במשך שבועות ואף נגזר עליו גזר דין מוות, ורק בחסדי הבורא הוא יצא לחופשי; הוא שהה בורשה תח

  השלטון הנאצי ורק במאמצים של הרגע האחרון הצליח להימלט ולהגיע אל חוף מבטחים.

יורק ואת המי ומי שביהדות העיר. הוא ניצל - את פניו של רבי יוסף יצחק קיבלה משלחת מכובדת שכללה נציגים מעיריית ניו

לאמריקה כדי לאכול מפריה ולשבוע  את טקס קבלת הפנים המפואר כדי לנאום בפני האלפים שנאספו לכבודו: "לא באתי

מטובה" אמר. "בואי לאמריקה היא שליחות נשמתי לייסד בעזרת ה' מוסדות של לימוד תורה ביראת שמים." כבר באותו 

היום הוא כינס אסיפה מיוחדת במהלכה הודיע על פתיחת ישיבה, סניף של "תומכי תמימים", הישיבה הליובאוויטשאית 

  המפורסמת.

  חשובים שנכחו במקום שמעו את תוכניותיו של הרבי ונחרדו. הם ביקשו להיפגש עמו בדחיפות.שני אנשים 
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 "שמענו מה שאמרת בעת קבלת הפנים וכן נכחנו באסיפה בה הכרזת על הקמת הישיבה" הם אמרו לו, "אך לדאבוננו

. אנו אומרים לך זאת כי אנו חשים שעלינו מציאותיות. אמריקה שונה לחלוטין מאירופה ןברצוננו לומר לכם שתוכניותך אינ

  להציל אותך ממצב קטטסטרופלי ומכשלון מביש."

נקל לשער את הרגשתו של רבי יוסף יצחק כששמע דברים שנאמרו מפי ידידיו ואוהביו, אך הדברים לא ריפו את ידיו. בסלוגן 

קצר נפתחו ישיבות, בתי ספר יהודיים ובתי "אמריקה אינה שונה" מהעולם הישן הוא החל ליישם את תכניותיו. תוך זמן 

  כנסיות חדשים, והחיים היהודיים בארצות הברית החלו לפרוח.

  

  

חלפו שבעים שנה. ארצות הברית השתנתה ללא הכר. יהודים כבר לא מתביישים להפגין את יהדותם ברבים וברבבות 

שבת. כך בלקיחת אחריות לשמש דוגמא אישית לא מחייבים איש לעבוד ב –פרטיים וממשלתיים כאחד  –מקומות עבודה 

 של גאווה יהודית ללא פחד, הפך האדמו"ר הריי"צ את אמריקה כולה.

  

  (ע"פ חבד אורג)

  

  

  

  




