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עּוֵרי ִחּנּוְך ֶחְבָרִתי ֲחִסיִדי ְכִנית שִׁ תָּ

 ֵנרוֹת ְלָהִאיר
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רשת חינוך חב"ד בארץ ישראלרשת חינוך חב"ד בארץ ישראל

אגף חינוך חברתי חסידי

ֶחְבֶרה א: ֲאִני בַּ נוֹשֵׂ

י לִּ ִניִמי שֶׁ ֱאֶמת? ָהֲאִני ַהפְּ ִמי ֲאִני בֶּ
ֱאֶמת? ָמה ֲאִני רוֶֹצה בֶּ יעּור 1  שִׁ

ְכָלל? ְמִסירּות ֶנֶפׁש, ָמה ֶזה בִּ יעּור 2  שִׁ
ִעְקבוַֹתִיְך בוָֹרה ֵלָאה, בְּ ִנית דְּ ָהַרבָּ יעּור 3  שִׁ

ָכל יוֹם ֲאִפּלּו ַהּיוֹם, בְּ יעּור 4  שִׁ

ַחת! ַנצַּ כּוָנה ַהמְּ ְזִריזּות – ַהתְּ
ְזִריזּות ּוְבַחּיּות בִּ יעּור 5  שִׁ

ְלָמה ָצִריְך ֶאת ֶזה? יעּור 6  שִׁ
ם ֲאַנְחנּו ְיכוִֹלים! גַּ יעּור 7  שִׁ

 ֲאִני רוָֹצה ָלַדַעת 
אִתי ְלָכאן! ְלָמה בָּ



אני בחברה - כוחות ויכולות
ב"ה

נושא 1:  אני בחברה

נושא זה עוסק באדם - התלמיד עצמו במעגל הפנימי. 
נושאי משנה: כוחות ויכולות ותיקון המדות.

נושא זה נדון מתחילת השנה, כהכנה לעבודת התשובה בחגים, ויתפרס גם על פני חודש חשוון:  
"ויעקב הלך לדרכו" – לקיחת המאגרים לתחילת העבודה

הכרת הרצון הפנימי האמתי של האדם, היא אחד משלבי הלמידה והזהות הבסיסיים של בן אנוש. 
כיהודים, אנו מורכבים מנפש אלוקית, שהיא חלק אלוקה ממעל ממש - ורצונה הוא להתחבר 

לה' ע"י שהגוף יקיים את המצוות וילמד תורה - ומנפש בהמית המתחברת לצרכי הקיום הפיזי, 
נמשכת לצד החומרי של העולם ותפקידה הוא לתת לאדם כוחות פיזיים החיוניים לקיומו. המצב 

האידיאלי הוא למלא את רצון ה' הגלום בנפש האלוקית ולהיעזר בכלים ובכוחות הקיומיים של 
הנפש הבהמית.

בתור יהודים מאמינים, אנו חיים בהבנה כי רצון העליון הוא הרצון האמתי שלנו. ולכן  אנו צריכים 
לדחות את רצוננו )של האני הגשמי( מפני רצון העליון. מסירות נפש פירושה שכאשר הדברים 

מגיעים להתנגשות משמעותית קיצונית בין רצון האני לבין רצון העליון, אזי נדרש האדם להקריב 
את היקר מכל - את חייו, למען האמונה, למען שמירת מצוות ה'- שהיא רצון העליון. 

מסירות הנפש שנדרשה בעבר, היתה למסור את החיים בפועל ממש. בימינו הדרישה היא לוותר 
על הרצון שלנו למען מימוש רצון העליון, אפילו בדברים קטנים ויומיומיים. 

מסירות נפש נובעת מפנימיות הנשמה. היכולת למסור את הנפש היא משהו מובנה הנמצא עמוק 
בתוכנו, וקיבלנו אותה בירושה מאבותינו. אצל בעלי תשובה מתעוררת פנימיות הנשמה, דרכה הם 

מוצאים את הכח למסור נפשם ולשנות את חייהם. 
התלמידים יתוודעו לדמותה של הרבנית דבורה לאה, שויתרה על הרצון הבסיסי ביותר של האדם, 

רצון החיים – בשביל מה שהיא חשבה כנכון וצריך להעשות: להחליף את אביה ולתת את חייה 
כדי להציל את תורת החסידות.

האבחנה בין מה שצריך למה שרוצים, גם אם הרצון נעלה מאד, תקל על התלמידים לעשות את 
ההשלכה מהמעשה הנעלה של הרבנית, לחייהם כתלמידים. 

אני בחברה / כוחות ויכולות
המיקוד לכיתה ב': מי אני באמת? האני הפנימי שלי 

1

כוחות ויכולות )4 שיעורים( א. 

תיקון המידות  )3 שיעורים( ב. 

   

שיעור 1: מה אני רוצה באמת?

מהי מסירות נפש? שיעור 2: 

שיעור 3: בעקבות הרבנית דבורה לאה 

שיעור 4: מסירות נפש בחיי היום יום
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כיתה ב'





שיעור 1 חב"ד חכמה פותחים

אני בחברה / כוחות ויכולות

שיעור 1  כוחות ויכולות
מי אני באמת? האני הפנימי שלי 

ֱאֶמת?' / ִסּפּור  'ָמה ֲאִני רֹוֶצה ּבֶ

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

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

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

י.  ְוַעל ַחּיַ

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

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

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

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

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

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

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

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

ֱאֶמת. ַהּיֹום ֲאִני יֹוֵדַע ָמה ֲאִני רֹוֶצה ּבֶ

נספח 2: 



שיעור 1 חב"ד חכמה פותחים

אני בחברה / כוחות ויכולות

שיעור 1  כוחות ויכולות
מי אני באמת? האני הפנימי שלי 

ף ַהְפָעָלה ֱאֶמת? ּדַ ָמה ֲאִני רֹוֶצה ּבֶ

1( ִעּתֹוָנִאים ְצִעיִרים:

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

________________________________________________________ ... ֶהְחַלְטּתָ ֵאיְך 

________________________________________________________ ה....   ַאּתָ ַהִאם 

________________________________________________________  ... ּתָ ׁשְ ִהְרּגַ ָמה 

ַעְצְמֶכם: ֵאלֹות ּבְ הֹוִסיפּו ׁשְ

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

2( ָהִכינּו ֲעִטיָפה ְלִדיְסק!

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

ים.  יו ַהֲחָדׁשִ ְתִאים ְלַחּיָ אֶֹפן ַהּמַ ָהֲעִטיָפה ּבָ

הֹוָראֹות ֲהָכָנה:

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

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

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

מֹו.  אר ִיַמח ׁשְ ַהּצָ

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

ים? ַחּיִ ּבַ

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

ִנים ַרּבֹות.  ָעְברּו ָעָליו ׁשָ

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

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

ּנּו. ל רֹאׁש ִמּמֶ ין ׁשֶ ִפּלִ ַהּתְ

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

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

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

ִלי ּכֵֹהן.  י ַנְפּתָ ֻפְרָסם, ַרּבִ ֶהָחִסיד ַהּמְ
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ְבָתה ָ ּשׁ ֶלק ׁשֶ ֲחַנת ַהּדֶ ִסּפּור ב': ּתַ

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

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

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

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

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

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

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

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

ֲחָנה!"  ַהּתַ

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

ֲחָנה".  ַהּתַ

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

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

ַמֲאִמין. 

ם ַהּיֹום. ׁשּוט. ּגַ ל ְיהּוִדי ּפָ ְמִסירּות ֶנֶפׁש ׁשֶ
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אני בחברה / כוחות ויכולות

 כוחות ויכולות
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נספח 3: 

ּפּוִרים...  ִעְקבֹות ַהּסִ ִעילּות ּבְ ף ּפְ ּדַ

1

2

3

ָעָבר ְוהֶֹוה:

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

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

ִני.  ֶצַבע ׁשֵ ַלהֶֹוה, ּבְ

ה( ַעל ּפֶ יֵניֶכם: )ּבְ ּדּונּו ּבֵ

ּפּוִרים?  ָכל ֶאָחד ֵמַהּסִ ּפּור ּבְ ּבֹור ַהּסִ ִמיהּו ּגִ

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

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

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

ּבֹוִרים:  ם ֲאַנְחנּו ּגִ ּגַ

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

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

ֵאיְך   ? ּתָ ׁשְ ִהְרּגַ ָמה  ה?  ָקׁשֶ ְלָך  ָהָיה  ַהִאם  ה?  ַאּתָ ִמי  ְלֻדְגָמא: 
ֶכם... ּלָ ֶ ֵאלֹות ִמּשׁ ? ֵמֵאיפֹה ָמָצאָת ֶאת ַהּכֹוַח? הֹוִסיפּו ׁשְ ְרּתָ ּבַ ִהְתּגַ
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נספח 4: 

ִוד ִיְצָחק ָדּ
ְנטֹוִניְסט ַהַקּ

ַחִיּים ג'
ַמח ֲחַנת ַהֶקּ ְמַנֵהל ַתּ



שיעור 1

אני בחברה / כוחות ויכולות

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

נספח 5: 

שלהבות

ִּגְזרּו ֶאת ַהַּׁשְלֶהֶבת ֶׁשִּלְפֵניֶכם.
ִצְבעּו אֹוָתּה ְּבִצְבֵעי ָצהֹב - ָּכתֹם 

)ִצְבֵעי ֵאׁש(. 
ַהְדִּביקּו אֹוָתּה ַעל ַמֵּקל ַאְרִטיק 
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הפרט בחברה / כוחות ויכולות

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

חב"ד בינה מתבונניםמתחברים ומיישמים

סיפורה של אתי

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

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

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

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

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

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

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

ָחֵצר!" ֶחֶקת ִעם ֲחֵברֹות ּבֶ ׂשַ ּמְ ׁשֶ

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

ִני ָלֶהם ַקְיָטָנה?" ַאְרּגְ ּתְ

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

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

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

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

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

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

נספח 1: 



שיעור 1

הפרט בחברה / כוחות ויכולות

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

חב"ד בינה מתבונניםמתחברים ומיישמים

נספח 2: 

מצוות
עבירות

תניא

ִלְחיֹות ים ִהִלּ לֹוַמר ְתּ ִחים ִמְתַנְפּ ץ ְבּ ִלְקפֹּ

ִלְנסַֹע ְלִטּיּול ִליָדה ִלְקנֹות ְגּ ְרק ַמִים ָלֶלֶכת ְלַפּ

חּוג ָמחֹול ף ְבּ ֵתּ ַתּ ְלִהְשׁ ֶחֶבל ֵחק ְבּ ְלַשׂ ה ִמְצוֹות ַלֲעׂשֹות ַהְרֵבּ

ִלְגמֹל ֲחָסִדים ד ֲחִסידּות ִלְלמֹד ּוְלַלֵמּ ר חֹוִלים ְלַבֵקּ



שיעור 4

אני בחברה / כוחות ויכולות

 חב"ד – דעת
מתחברים ומיישמים

 כוחות ויכולות
מי את? הכרות עם הנשמה 

נספח 2: 

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

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

ה?  ֲאחֹוִתי. ָמה ֶאֱעׂשֶ



שיעור 4

אני בחברה / כוחות ויכולות

 חב"ד – דעת
מתחברים ומיישמים

 כוחות ויכולות
מי את? הכרות עם הנשמה 

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

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

ע ַרק ְקָצת? ּיּור ְוִנְצּבַ ַהּצִ



שיעור 4

אני בחברה / כוחות ויכולות

 חב"ד – דעת
מתחברים ומיישמים

 כוחות ויכולות
מי את? הכרות עם הנשמה 

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

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

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

ָאִרים ֶאת ָהֲעִטיפֹות אֹו ָארּוץ ַמֵהר ַאֲחֵרי ַהֲחֵברֹות? 



שיעור 4

אני בחברה / כוחות ויכולות

 חב"ד – דעת
מתחברים ומיישמים

 כוחות ויכולות
מי את? הכרות עם הנשמה 

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

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

ה?  יב ּוְצִריָכה ִלְזרֹק ֶזֶבל. ָמה ֶאֱעׂשֶ ְלַהְרּכִ



שיעור 4

אני בחברה / כוחות ויכולות

 חב"ד – דעת
מתחברים ומיישמים

 כוחות ויכולות
מי את? הכרות עם הנשמה 

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

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

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









אני בחברה - כוחות ויכולות
ב"ה

נושא 1:  אני בחברה

כוחות ויכולות )4 שיעורים( א. 

תיקון המידות )3 שיעורים( ב. 

בהמשך לשיעורים הקודמים בהם עסקנו בצורך לוותר על מה 
שרוצים ולעשות מה שצריך, נוסיף נדבך ונלמד לעשות את מה 

שצריך ברצון, בזריזות ובחיות.
לזריזות יתרונות רבים. הבולט שבהם, ללא ספק, הוא מהירות 

העשיה. אולם מלבד הביצוע הזריז, מתלוה אליה התחושה הטובה 
של המבצע, החש זריז וחרוץ ונהנה מעשייתו. לתחושתו מצטרפת 

גם התחושה הטובה של מי שעבורו בוצע המעשה, על כך שהזדרזו 
ושמחו לעשות עבורו את הדבר. כמו כן הביצוע עצמו נעשה טוב יותר 

ואיכותי יותר כאשר עושים אותו בזריזות ובחיות ולא בתחושה של 
"מוכרחים". וחלופיהם בעצלות: אדם עצל מבצע את הדברים לאט, 

או בכלל לא. הדברים מתבצעים על מנת לצאת ידי חובה והתוצאות, 
בדרך כלל, אינן איכותיות. התחושה של המבצע היא תחושה קשה 
של חוסר חשק ומוכרחות, עד שלפעמים, זה שעבורו מבצעים את 
הדבר, כבר מוותר על העשיה ובלבד שלא לקבל תוצאות גרועות 

בפרצוף חמוץ.
הבסיס ליציאה ממעגל העצלות היא יצירת מחויבות לעשייה של 

הרצון הפנימי ללא תלות ברצון החיצוני או בחשק הרגעי. איך עושים 
זאת? שמים את המטרה כל הזמן מול העיניים. לא שוכחים לרגע מהו 
הרצון הפנימי האמתי. כך גורמים להנעה פנימית המובילה בסופו של 

דבר לקיום תורה ומצוות בזריזות ובחיות. 

אני בחברה / תיקון המידות
המיקוד לכיתה ב': עצלות מול זריזות

1

   

שיעור 5:  בזריזות ובחיות 

שיעור 6: למה להזדרז?

שיעור 7:  מצליחים להזדרז

23

כיתה ב'





שיעור 5

אני בחברה / תיקון המידות

חב"ד בינה מעמיקים תיקון המידות
עצלות מול זריזות

נספח 1: 

ת!   
ְִזִריזּו ְַוָקא ֲאִני?   ּב ה ּד

ָ ָמד!   ָלּמ
אּוף   ֶנְח

ׁש!   ֵהיָדד!   ֲחָבל...   
ִיז!    ֵי ַמְרּג

ֵאיֶזה 
ד!

ָ ִמּי
ְִני!    ט,   ִהּנ

ְמַע
א ִלי,   עֹוד 

ָ לֹא ּב

ִבים ָזִריז
ְ חֹוׁש









שיעור 6

אני בחברה / תיקון המידות

חב"ד בינה מעמיקים תיקון המידות
עצלות מול זריזות

נספח 2: 

יָמה. ׂשִ אּו ֶאת ַהּמְ ּפּור ּוַמּלְ ִקְראּו ֶאת  ַהּסִ

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

ַמן ְולֹא ְלַחּכֹות ַלּיֹום ָהַאֲחרֹון. ּזְ ְלַהְתִחיל ּבַ

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

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

ף ֲעבֹוָדה ִלְקבּוָצה א'  ּדַ



שיעור 6

אני בחברה / תיקון המידות

חב"ד בינה מעמיקים תיקון המידות
עצלות מול זריזות

יָמה. ׂשִ אּו ֶאת ַהּמְ ּפּור ּוַמּלְ ִקְראּו ֶאת  ַהּסִ

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

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

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

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

ף ֲעבֹוָדה ִלְקבּוָצה ב'  ּדַ



שיעור 6

אני בחברה / תיקון המידות

חב"ד בינה מעמיקים תיקון המידות
עצלות מול זריזות

יָמה. ׂשִ אּו ֶאת ַהּמְ ּפּור ּוַמּלְ ִקְראּו ֶאת  ַהּסִ

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

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

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

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

_________________________

ף ֲעבֹוָדה ִלְקבּוָצה ג'  ּדַ



שיעור 6

אני בחברה / תיקון המידות

חב"ד בינה מעמיקים תיקון המידות
עצלות מול זריזות

יָמה. ׂשִ אּו ֶאת ַהּמְ ּפּור ּוַמּלְ ִקְראּו ֶאת  ַהּסִ

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

ּה! ְדּתָ ֻהּלַ

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

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

ף ֲעבֹוָדה ִלְקבּוָצה ד'  ּדַ



שיעור 6

אני בחברה / תיקון המידות

חב"ד בינה מעמיקים תיקון המידות
עצלות מול זריזות

יָמה. ׂשִ אּו ֶאת ַהּמְ ּפּור ּוַמּלְ ִקְראּו ֶאת  ַהּסִ

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

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

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

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

________________________                           

ף ֲעבֹוָדה ִלְקבּוָצה ה'  ּדַ



שיעור 6

אני בחברה / תיקון המידות

חב"ד בינה מעמיקים תיקון המידות
עצלות מול זריזות

יָמה. ׂשִ אּו ֶאת ַהּמְ ּפּור ּוַמּלְ ִקְראּו ֶאת  ַהּסִ

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

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

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

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

________________________                          

ף ֲעבֹוָדה ִלְקבּוָצה ו'  ּדַ





ב"ה

עּוֵרי ִחּנּוְך ֶחְבָרִתי ֲחִסיִדי ְכִנית שִׁ תָּ

 ֵנרוֹת ְלָהִאיר

 
 

 

”

רשת חינוך חב"ד בארץ ישראלרשת חינוך חב"ד בארץ ישראל

אגף חינוך חברתי חסידי

 ֲאִני רוָֹצה ָלַדַעת 
אִתי ְלָכאן! ְלָמה בָּ

מוֶֹדה ֲאִני – ְלָפֶניָך!
טוב ְלהוֹדוֹת! יעּור 8  שִׁ

ה, ָמַתי, ְלָמה ּוְלִמי? ָלמָּ יעּור 9  שִׁ
ים ֶאת ֶזה? ֵאיְך עוֹשִׂ יעּור 10  שִׁ

ם ִצְבאוֹת ַהשֵּׁ
ַח? ַנצֵּ ּבוֹר? ִמי ַהמְּ ִמי ַהגִּ יעּור 11  שִׁ

ה ֻאלָּ ֶרְך ַלגְּ דֶּ בַּ יעּור 12  שִׁ
ִהּכוֹן, ָהֵכן, ֵצא! יעּור 13  שִׁ

עוָֹלם י בָּ לִּ ִליחּות שֶׁ א: ַהשְּׁ נוֹשֵׂ

עּוֵרי ִחּנּוְך ֶחְבָרִתי ֲחִסיִדי ְכִנית שִׁ תָּ

 ֵנרוֹת ְלָהִאיר



אני בחברה - כוחות ויכולות
ב"ה

נושא 2: השליחות שלי בעולם

הכרת הטוב חיונית והכרחית לקיום העולם. הכינוי "יהודי"  מלשון הודאה מבטא את מהותו של היהודי. 
ההשלכות של הכרת הטוב קיימות הן לגבי המכיר בטוב והן לגבי המעניק. המקבל והמודה מעורר בתוך 

עצמו מודעות לטוב שקיבל וחש שמחה ורגש הודיה על הטוב שיש לו. הוא אינו תופס את ה"מתנות" 
שקיבל, כדברים המובנים מאליהם. ומן הצד השני המעניק רואה שמעריכים את נתינתו ומתעורר בו רצון 

להמשיך ולהשפיע עוד.
ביחידה זו יבחנו התלמידים למי יש להכיר תודה ועל מה. החיים שלנו מלאים ועטופים כל טוב המורעף 

עלינו. אל רוב הדברים אנו מתייחסים כאל דבר מובן מאליו. לא זוכרים אפילו שעלינו להודות עליהם עד 
שאנו מתנסים ח"ו במצב שבו הם כמעט נלקחים מאיתנו. הכשרונות, הבריאות, הורים, אחים, חברים 

טובים, הרגלים טובים, הזכות להיות מקושרים לרבי, צרכי הקיום הבסיסיים שלנו, ואפילו החיים עצמם. 
כל אלו דברים שעלינו קודם כל להכיר בטובה ולהודות עליהם למי שנתן ונותן לנו אותם.

יש דבר נוסף שעליו עלינו להודות, והוא הדברים הרעים שקורים לנו. כמאמר חז"ל "חייב אדם לברך 
)להודות( על הרעה כשם שמברך על הטובה". החסידות חושפת את הפנימיות הטובה בדברים שנראים 

ככאלה שאינם טובים. בימות המשיח נזכה להגיע לרגע של "אודך ה' כי אנפת בי". נאמר תודה על 
הקשיים שעברו עלינו בידיעה וראיה איך הכל היה לטובתנו.

כאשר מדובר על ה', המעניק הבלי גבולי, וכן על ההורים הנותנים את כל אשר להם עבורנו, והמורים 
המתמסרים ונותנים לנו בתחושת שליחות, אזי הכרת התודה צריכה להתבטא ביחס רציני ונתינת חשיבות 

לכל ציוויי ה', ולכל בקשות ורצון ההורים והמורים. ילד מעריך, מודה ומכבד, ידאג שהתנהגותו תרווה את 
הוריו נחת. נחת זו, היא התודה האמתית, יותר מכל מכתבי התודה ומתנות סוף שנה.

השליחות שלי בעולם / עבודת ה'
המיקוד לכיתה ב’: אני מכיר טובה!

1

א.  עבודת ה' )3 שיעורים(

ב.  מחויבות ובחירה )3 שיעורים(

   

שיעור 8:  להודות 

שיעור 9: למי להכיר טובה?

שיעור 10: איך נכיר טובה....?

לאחר בחינת המעגל הפנימי נעבור לדון בנושא השני – השליחות שלי בעולם, העוסק בתפקיד, שהאדם 
נדרש למלא. הנחת היסוד החסידית היא, שניתנו כוחות לאדם כדי למלא את שליחותו בעולם. 

במסגרת נושא זה נבחן שני נושאי משנה: עבודת ה', מחויבות ובחירה. 
נושאים אלה ישפכו אור על עבודת ה', וירחיבו על התמודדות עם אתגרים בכל מעגלי החיים. נושא זה 

מתאים לחודשים כסלו וטבת, שבהם עוסקים במלחמת האור בחושך שהיא יסוד ובסיס לעבודת הבינוני 
בתניא.
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כיתה ב'



שיעור 1

השליחות שלי בעולם / עבודת ה'

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

פותחים

כתה ב׳

נספח 2

ּקֹוְרִאים אֹותוֹ: שֶׁ ה ַהּנֹוֶצֶרת כְּ ּפּור ֶאל ַהַהְרגָּשָׁ ְמַתח ַקו ִמן ַהסִּ

דֹוָלה ֵהִכיָנה ָלנּו  רּוִתי ֲאחֹוֵתנּו ַהגְּ
יִצים  ָלה בֵּ שְּׁ ֲארּוַחת ֶעֶרב. ִהיא בִּ
לֹא  "ֲאִני  ָסָלט.  ְוָחְתָכה  ָקׁשֹות 

"ֲאִני  י,  ָאַמְרתִּ ה",  יָצה ָקשָׁ אֹוֵהב בֵּ
"ַהֲחִתיכֹות  ָאְמָר:  ְויוסי  ֲחִביָתה".  רֹוֶצה 
ְכָלל לֹא ָטִעים  דֹולֹות, ֶזה בִּ ָלט נֹוָרא גְּ סָּ בַּ

ָכה!" כָּ
ַסְך ַהּכֹל  ידּו ּתֹוָדה! בְּ גִּ ָזה. "תַּ רּותי ִהְתַרגְּ
ִלי  בְּ טּוִחים שֶׁ ְהיּו בְּ יִתי ָלֶכם טֹוָבה! תִּ ָעשִׂ
ֲארּוַחת  ָלֶכם  ְמִכיָנה  לֹא  ֲאִני  יֹוֵתר  ֶנֶדר 

ֶעֶרב!"

א  ְוַסְבתָּ א  ַסבָּ ֵאֶצל  ֶנֱהֵנינּו 
ְיָתה.  ַהבַּ ָלֶלֶכת  ַמן  ַהזְּ יַע  ְוִהגִּ
א: "ֱאמֹר  ַתח ָאְמָרה ִאמָּ ְלַיד ַהפֶּ

אי!",  א ַעל ַהּכֹל". "ַודַּ ּתֹוָדה ְלַסְבתָּ
ַעל  א  ַסְבתָּ "ּתֹוָדה  ְמָחה,  שִׂ בְּ י  ָאַמְרתִּ
ַעל  גַּם  ּוְבֶעֶצם  ִעיָמה.  ַהטְּ ָהֲארּוָחה 
ִנית  קָּ שֶׁ ֶפר  ַהסֵּ ַעל  ְוַגם  ֶאה,  ָהַאְרִטיק, 
ַעְנֵין, ְוַעל ַהשֹּׁוקוֹ..." ּפּור ַהמְּ ִלי, ְוַעל ַהסִּ

א,  ָבִרים ָנְתָנה ִלי ַסְבתָּ ה דְּ מָּ יף! כַּ ֵאיֶזה כֵּ
י  ְמתִּ י ּתֹוָדה ֲאִפּלּו לֹא שַׂ ּלֹא ָאַמְרתִּ ַעד שֶׁ

ֵלב!

הֹוֵלְך  ֲאִני  שֶׁ ָיִמים  ה  מָּ כַּ ָבר  כְּ
ְוָחָלב  ֶלֶחם  ִלְקנֹות  ּכֶֹלת  ַלמַּ
ְנָין  בִּ בַּ ֶרת  ֻבגֶּ ַהמְּ ֵכָנה  ַהשְּׁ ֲעבּור 

ֲחִפיַסת  ִלי  ֵהִביָאה  ִהיא  ֶאְתמֹול  נּו.  לָּ שֶׁ
ל  ָרָכה ָיָפה. ִהיא כָּ ׁשֹוקֹוָלד ְוַגם ֵצְרָפה בְּ
גַּם  שֶׁ ָלּה  יַע  ַאצִּ ֲאִני  אּוַלי  ֶנְחָמָדה,  ְך  כָּ
ּכֶֹלת. י ַלמַּ ַדְרכִּ ֶבל בְּ ֶאְזרֹק ֲעבּוָרּה ֶאת ַהזֶּ

ִלי  ּגֹוֶרֶמת  ּתֹוָדה 
עֹוד  ַלֲעשֹׂות  ִלְרצֹות 

יֹוֵתר

ִלי  אֹוְמִרים  ּלֹא  שֶׁ כְּ
ִלי  א  בָּ לֹא  ּתֹוָדה, 

לּום! ַלֲעשֹׂות כְּ

ּתֹוָדה  אֹוֵמר  ֲאִני  שֶׁ כְּ
ָבִרים  ַלדְּ ֵלב  ם  ֲאִני שָׂ
יֵּׁש ִלי ְוֶזה  ַהּטֹוִבים שֶׁ

ַח אֹוִתי מֵּ ְמשַׂ



שיעור 1

השליחות שלי בעולם / עבודת ה'

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

פותחים

כתה ב׳

נספח 3  - תמרורים

רֹב
ּתוֹדוֹת

יד ְלַהגִּ
ּתוָֹדה







שיעור 1

השליחות שלי בעולם - עבודת ה׳

שיעור 10 עבודת ה׳
הכרת הטוב כמנוע לעבודת ה׳

חב"ד דעת
מתחברים

כיתה ב׳ ב״ה

נספח 3

דמות א׳

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

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

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

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

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

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

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

ֶהָהרּוג  ְצִרי  ַהמִּ ֶאת  ָטַמן  ה  ּומֹשֶׁ ְיהּוִדי  ִאיׁש 

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

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

ָעָפר אוֹ ַמִים.



שיעור 1

השליחות שלי בעולם - עבודת ה׳

שיעור 10 עבודת ה׳
הכרת הטוב כמנוע לעבודת ה׳

חב"ד דעת
מתחברים

כיתה ב׳ ב״ה

נספח 3

דמות ב׳

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ה!". ֲאִני ְמַנקֶּ ְזַמן שֶׁ ֶנֱאַנח בִּ

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

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

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

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

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

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

ַאֲאִריְך ָיִמים ִמּתוְֹך  יר ִלי טוָֹבה, ּוֵבְרַכִני שֶׁ טוֹב ְוִהכִּ

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

ְקָנתוֹ". אן ְוֶנֱאָנח ִמזִּ וֵֹכב כָּ ַהשּׁ



שיעור 1

השליחות שלי בעולם - עבודת ה׳

שיעור 10 עבודת ה׳
הכרת הטוב כמנוע לעבודת ה׳

חב"ד דעת
מתחברים

כיתה ב׳ ב״ה

נספח 3

דמות ג׳

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

ִחיַטת  שְׁ ַאֲחֵרי  ַלּכֵֹהן.  מוֶֹדה  י  ָהַרבִּ ָהָיה  ּכֲֹהִנים 

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

ִמֵהר  ָחָדׁש,  ֵסֶפר  ַהּדוָֹלִרים  ת  ֲחֻלקַּ ַמֲעַמד  בְּ י  ָלַרבִּ

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

אוֹת ּתוָֹדה. רֹאׁשוֹ כְּ י ְמַהְנֵהן בְּ ָהָיה ָהַרבִּ

ְלִהְתַוֲעדּות  ֵצאת  ִמלָּ י  ָהַרבִּ ִנְמַנע  ְמֻסיֶֶּמת  קּוָפה  תְּ

ֻאְכָזִבים  ְוַהמְּ ְדָאִגים  ַהמֻּ ַהֲחִסיִדים  ַהֲחִסיִדים.  ִעם 

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

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

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

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

ל ָאִביו... ְצָלח שֶׁ ּדּוְך ַהמֻּ ַהשִּׁ



אני בחברה - כוחות ויכולות
ב"ה

נושא 2: השליחות שלי בעולם

לאחר ההתמקדות בנושא ערך התודה והמחויבות שקבלת מתנה 
יוצרת אצל האדם, יעסקו התלמידים בהתמודדות שיכולה להיות 

כאשר אנחנו רוצים לפעול כיהודים מכירי תודה. חיי היום יום שלנו 
רצופים התמודדויות ומלחמות פנימיות, בהן אנו נדרשים לבחור בין 

הטוב לרע. הבחירה בטוב דורשת משמעת עצמית והתגברות פנימית, 
והיא מהווה את הניצחון האמתי.

צבאות ה' הם צבא של חיילים. כשם שלחיילים יש טקטיקות 
מלחמתיות, כך גם  לחיילים בצבאות ה' יש טכסיסי קרב במלחמת 

החיים המסייעים להתגבר על הנפש הבהמית – האויב, כדי לבצע את 
רצון ה': לקום בבוקר במרץ, לפעול בשמחה, להתמקד במטרה ועוד. 
כל אחת מהטקטיקות הללו מסייעת במלחמה נגד היצר הרע ומציבה 

את החייל במקום של מלחמת תנופה ושל ניצחון. 

השליחות שלי בעולם / מחוייבות ובחירה
המיקוד לכיתה ב’: צבאות ה' 

1

עבודת ה' )3 שיעורים( א. 

מחויבות ובחירה )3 שיעורים( ב. 

   

שיעור 11:  מי הגיבור? מי המנצח?

שיעור 12:  בדרך לגאולה

שיעור 13:  מתכוננים לקרב

48

כיתה ב'



שיעור 1

השליחות שלי בעולם - מחוייבות ובחירה

שיעור 11 מחוייבות ובחירה
צבאות ה׳

חב״ד חכמה
פותחים

כיתה ב׳ ב״ה

נספח 4 - כרטיסים

ִמיַכל אוֶֹהֶבת ִלְלמֹד, ִהיא חוֶֹזֶרת 
ִית עּוֵרי בַּ ְיָתה ּוְמִכיָנה שִׁ ַהבַּ

ִמיַכל אוֶֹהֶבת ְמאוֹד 

ָמלוֹת, ְוִהיא  שְׂ

ְמָלה  ת ֶאת ַהשִּׂ לוֶֹבשֶׁ

ְמָחה שִׂ ה בְּ ָהֲאֻרכָּ

ִריְך ִני אוֵֹכל כָּ דָּ

ֲעֵמם,  ְלָדִני ָהָיה ְמשַׁ

ָאז הּוא ֶהְחִליט 

ְלַטאֵטא ֶאת ַהֶחֶדר

ב, ַאְך  ְחשֵׁ מַּ ֵחק בַּ יָנה אוֶֹהֶבת ְמאוֹד ְלשַׂ דִּ
ְיָתה ִהיא קֶֹדם ּכֹל ְמִכיָנה  ִהיא חוֶֹזֶרת ַהבַּ שֶׁ כְּ

ֶחֶקת ְך ְמשַׂ ִית ְוַרק ַאַחר כָּ עּוֵרי בַּ שִׁ

ים,  ָגִדים ֲאֻרכִּ ה ָלּה ִלְלּבֹׁש בְּ ְלִדיָנה ַחם, ְוָקשֶׁ
ה,  ְמָלה ָהֲאֻרכָּ ת ֶאת ַהשִּׂ ַאְך ִהיא לוֶֹבשֶׁ

נּוָעה יוֵֹתר ְוַהצְּ

ִריְך,  ק ְוָכִריְך, ַאְך הּוא אוֵֹכל כָּ ל ַמְמתָּ יוִֹסי ִקבֵּ
ק ְמתָּ ִריא יוֵֹתר ֵמַהמַּ ִריְך בָּ י ַהכָּ כִּ

ַכּדּור, ַאְך הּוא  ֵחק בְּ ֲחֵבִרים ָקְראּו ְליוִֹסי ְלשַׂ
ּקֶֹדם ָעָליו ְלַטאֵטא ֶאת ַהֶחֶדר ָאַמר ָלֶהם שֶׁ





שיעור 1

השליחות שלי בעולם - מחוייבות ובחירה

שיעור 12 מחוייבות ובחירה
צבאות ה׳

חב"ד בינה 
מתבוננים

כיתה ב׳ ב״ה

נספח 1 - דף עבודה

ַהָּצָבא ֶׁשָּלנּו: 

ַהַחָּיִלים ֵהם: 

ַהְּמִׂשיָמה ֶׁשָּלנּו:

ַהְּמַפֵּקד ֶׁשָּלנּו: 

ָאנּו ִנְלָחִמים ְּב: 



שיעור 1

השליחות שלי בעולם - מחוייבות ובחירה

שיעור 13 מחוייבות ובחירה
צבאות ה׳

חב"ד דעת
מתחברים

כיתה ב׳ ב״ה

ָאסּור ָלֵתת ַלֵּיֶצר ָהַרע ְלִהָּכֵנס ֲאִפּלּו ְּבֶסֶדק, 
ֲאִפּלּו ִּבְקָצת. ַאל ָּתִציִצי ַּבִּמְבָחן, ַאל ִּתְּתִני לֹו 

ְלִהָּכֵנס!

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

ְוֶזה ִנָּצחֹון ַלֵּיֶצר ָהַרע, ַאל ִּתְּתִני לֹו!

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

ַהְּגֻאָּלה, ְלַנֵּצַח ֶאת ַהֵּיֶצר ָהַרע ְוֹלא ְלַׁשֵּקר...

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

ְלָבֵרְך ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון ְּבִׂשְמָחה!

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

ַהֹּכל, ָצִריְך לֹוַמר "מֹוֶדה ֲאִני" ְּבִׂשְמָחה ּוִבְזִריזּות.

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

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

נספח 2/ג - פתרונות



שיעור 1

השליחות שלי בעולם - מחוייבות ובחירה

שיעור 13 מחוייבות ובחירה
צבאות ה׳

חב"ד דעת
מתחברים

כיתה ב׳ ב״ה

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

ֶאָּלא ִמְלָחָמה ַּבֵּיֶצר ָהַרע.

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

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

ַוֲאָבֵרְך. ָהֹאֶכל ֹלא ִיְבַרח...

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

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

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

ַהַּצֲעצּוִעים ַלָּמקֹום.

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

ָהַרע, ָאסּור ְלַהְראֹות ֲעֵיפּות ֶאָּלא ְצִריִכים ִלְפֹעל ְּבֶמֶרץ!

נספח 2/ד - פתרונות



שיעור 1

השליחות שלי בעולם - מחוייבות ובחירה

שיעור 13 מחוייבות ובחירה
צבאות ה׳

חב"ד דעת
מתחברים

כיתה ב׳ ב״ה

נספח 3

ַּדף ַהַהְמָלָצה ֶׁשִּלי ַלַחָּיל....

ַהִּמְלָחָמה ֶׁשִהְתַרֲחָׁשה:

ְּכֵלי ֶנֶׁשק ֶׁשִהְׁשַּתְּמׁשּו ּבֹו ַּבִּסּפּור:

ַהָּצָעה ֶׁשָּלנּו ִלְכִלי ֶנֶׁשק ַאֵחר:

ַהִּציִעי ִסיְסַמת ְקָרב ְלַחָּיל ְּבִצְבאֹות ה', ֶׁשְּקׁשּוָרה ַלִּמְקֶרה 
ְוַלִּפְתרֹון ֶׁשִּקַּבְלְּת אֹו ַצְּיִרי ֵסֶמל ַמְתִאים.

ַחֶּיֶלת ְיָקָרה, ִּבְדִקי ֶׁשַהִּסיְסָמא אֹו ַהֵּסֶמל ְקׁשּוִרים ַלִּמְקֶרה 
ְוַלִּפְתרֹון ֶׁשִּקַּבְלְּת!! 



שיעור 1

השליחות שלי בעולם - מחוייבות ובחירה

שיעור 13 מחוייבות ובחירה
צבאות ה׳

חב"ד דעת
מתחברים

כיתה ב׳ ב״ה

נספח 5/א



שיעור 1

השליחות שלי בעולם - מחוייבות ובחירה

שיעור 13 מחוייבות ובחירה
צבאות ה׳

חב"ד דעת
מתחברים

כיתה ב׳ ב״ה

נספח 5/ב



שיעור 1

השליחות שלי בעולם - מחוייבות ובחירה

שיעור 13 מחוייבות ובחירה
צבאות ה׳

חב"ד דעת
מתחברים

כיתה ב׳ ב״ה

נספח 5/ג



שיעור 1

השליחות שלי בעולם - מחוייבות ובחירה

שיעור 13 מחוייבות ובחירה
צבאות ה׳

חב"ד דעת
מתחברים

כיתה ב׳ ב״ה

נספח 5/ד





ב"ה

עּוֵרי ִחּנּוְך ֶחְבָרִתי ֲחִסיִדי ְכִנית שִׁ תָּ

 ֵנרוֹת ְלָהִאיר

 
 

 

”

רשת חינוך חב"ד בארץ ישראלרשת חינוך חב"ד בארץ ישראל

אגף חינוך חברתי חסידי

ֲאִני רוָֹצה ִלְפעֹל 
ְוַלֲעשׂוֹת, ֲאָבל ֵאיְך?

י לִּ י שֶׁ ָהַרבִּ
א ַאבָּ י כְּ ָהַרבִּ יעּור 14  שִׁ

רוִֹבים ְוָלְרחוִֹקים י ַלקְּ ָהַרבִּ יעּור 15  שִׁ
ׁשּוט ְרִגיׁשּות – ֶזה לֹא פָּ יעּור 16  שִׁ

ְמָחה שִׂ ִמיד בְּ תָּ
ְמָחה! שִׂ ם- בְּ ִעְבדּו ֶאת ַהשֵּׁ יעּור 17  שִׁ

ְמָחה ֲחִסידּות ִהיא שִׂ יעּור 18  שִׁ
ַדאי? ה ֶזה כְּ ָלמָּ יעּור 19  שִׁ

ה! זוֹ ֲעבוָֹדה, ֻעְבדָּ יעּור 20  שִׁ

א: ָהֶאְמָצִעים נוֹשֵׂ

עּוֵרי ִחּנּוְך ֶחְבָרִתי ֲחִסיִדי ְכִנית שִׁ תָּ

 ֵנרוֹת ְלָהִאיר



אני בחברה - כוחות ויכולות
ב"ה

1

נושא 3: האמצעים / התקשרות לרבי

בתקופה זו, בסמיכות לי' שבט, יום קבלת הנשיאות, אנו עוסקים בקשר 
עם הרבי המסייע לנו במילוי תפקידנו בעולם. במהלך נושא זה יתבוננו 
התלמידים במשמעות  של הרבי כאבא. הן כאבא לעדת החסידים, והן 

כאבא לכלל העולם היהודי.
בשיעור הראשון נעסוק במשמעות של הרבי כאבא תומך ומלווה, עם יחס 

אישי לחסידים תוך שימת לב לדקויות ולצרכים השונים של כל חסיד.. 
בשיעור השני נתבונן כיצד ביטא הרבי את אהבתו ודאגתו לכל יהודי, על 

האכפתיות של הרבי להביא את אור היהדות ליהודים שאינם שומרי מצוות 
ברחבי העולם. 

בשיעור המסכם נפנה ליישם ולהמשיך ללכת בדרכו של הרבי. לפתח 
תכונות של רגישות, נתינה ודאגה לזולת, ולגלות חיבה לכל יהודי.

האמצעים / התקשרות לרבי
המיקוד לכיתה ב’: הרבי שלי

1

התקשרות לרבי )3 שיעורים( א. 

שמחה פורצת גדר )4 שיעורים( ב. 

לאחר העיסוק בתפקיד נבחן במסגרת נושא שלישי – האמצעים – נושאים חשובים 
ויסודיים, שיסייעו למילוי התפקיד באופן מיטבי. נושאי המשנה בהתאם לכך הם 

התקשרות לרבי  )בהתאמה לי' שבט( ושמחה )בהתאמה לחודש אדר(.

   

הרבי כאבא שיעור 14:

שיעור 15: הרבי כאבא לקרובים ולרחוקים 

שיעור 16: מגלים רגישות לזולת

59

כיתה ב'



שיעור 1

האמצעים - התקשרות לרבי

שיעור 14 התקשרות לרבי
הרבי שלי

חב״ד חכמה
פותחים

כיתה ב׳ ב״ה

נספח 2/א

היגדים ותמונות
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שיעור 1

האמצעים - התקשרות לרבי

שיעור 14 התקשרות לרבי
הרבי שלי

חב״ד חכמה
פותחים

כיתה ב׳ ב״ה

נספח 2/ב

היגדים ותמונות

ג 
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שיעור 1

האמצעים - התקשרות לרבי

שיעור 14 התקשרות לרבי
הרבי שלי

חב״ד חכמה
פותחים

כיתה ב׳ ב״ה

נספח 2/ג

היגדים ותמונות
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שיעור 1

האמצעים - התקשרות לרבי

שיעור 14 התקשרות לרבי
הרבי שלי

חב״ד חכמה
פותחים

כיתה ב׳ ב״ה

נספח 3/א - דרכי התקשרות

ִתיַבת  כְּ
י ב ָלַרבִּ ִמְכתָּ

ְבֵרי  ִלּמּוד דִּ
י  ָהַרבִּ ּתֹוָרה שֶׁ

ָאַמר

מּוָנה  ִליַּת תְּ תְּ
י  ל ָהַרבִּ שֶׁ



שיעור 1

האמצעים - התקשרות לרבי

שיעור 14 התקשרות לרבי
הרבי שלי

חב״ד חכמה
פותחים

כיתה ב׳ ב״ה

נספח 3/ב - דרכי התקשרות

ִהְתַנֲהגּות ְלִפי 
י  ְרצוֹן ָהַרבִּ
ְוהֹוָראֹוָתיו

ֶרק  ֲאִמיַרת פֶּ
ל  ים שֶׁ ִהלִּ ַהתְּ

י ָהַרבִּ

ְנִסיָעה 
י ָלַרבִּ



שיעור 1

האמצעים - התקשרות לרבי

שיעור 14 התקשרות לרבי
הרבי שלי

חב״ד חכמה
פותחים

כיתה ב׳ ב״ה

נספח 3/ג - דרכי התקשרות

ִסּפּור ַעל 
י ָהַרבִּ

ִנּגּון ֲחִסיִדי 
ד י ִלמֵּ ָהַרבִּ שֶׁ



שיעור 1

האמצעים - התקשרות לרבי

שיעור 15 התקשרות לרבי
הרבי שלי

חב"ד בינה 
מתבוננים

כיתה ב׳ ב״ה

נספח 3

בובות להמחשה



שיעור 1

האמצעים - התקשרות לרבי

שיעור 15 התקשרות לרבי
הרבי שלי

חב"ד בינה 
מתבוננים

כיתה ב׳ ב״ה

נספח 2/א

סיפורים להצגות

ֶקל ֶאָחד ִסּפּור 1: שֶׁ

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

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

י ִמְתָקֶרֶבת(. ת ָהַרבִּ בַּ )בֻּ

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

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

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

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

יר אוִֹתי י ַמכִּ ִסּפּור 2: ָהַרבִּ

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

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

מַֹח. ר ִלשְׂ ה ָמה ַלֲעשׂוֹת ּוְבִעקָּ ְוֵיׁש ַהְרבֵּ

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

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

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

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

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

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

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

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

ה? לוֹם ָהִאשָּׁ י: ָמה שְׁ ָהַרבִּ

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

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

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

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

--- ְלָמֳחָרת:

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

ִנים. פָּ ִריָכה ַלֲעבֹר ִנּתּוִחים בַּ צְּ שֶׁ

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

יר: יִֹפי, ּתוָֹדה. ַמְזכִּ

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

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

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

---- ְלָמֳחָרת:

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

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

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

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

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

---- ְלָמֳחָרת:

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

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

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

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

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

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

נספח 2/ב

סיפורים להצגות
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נספח 3

החלטות טובות

לֹוַמר ֹּבֶקר טֹוב 
ִּבְמאֹור ָּפִנים 
ְלָׁשלוׁש ָּבנֹות.

ְלָהִרים ִּכֵסא ֶׁשל 
ָּבנֹות ֲחֵסרֹות 

ְּבסֹוף ַהּיֹום.

ָלֵתת ַמְחָמָאה 
ְלָׁשלֹוׁש ֲחֵברֹות 

ַהּיֹום.

ָלִׂשים ֵלב ְלַבת 
ׁש ָלּה ֶּבֶגד אֹו  ֶׁשּיֵ
ם ֲחָדִׁשים  ַנֲעַליִ

ֵחס. ּוְלִהְתיַ

ְלָבֵרר ִמי ְצִריָכה 
ֶעְזָרה ְּבִׁשעּוֵרי 
ַלֲעֹזר ָלּה. ת וְ ַּביִ

לֹוַמר ּתֹוָדה ַלהֹוִרים 
ַעל ְׁשלֹוָׁשה ְּדָבִרים 

ֶׁשֵהם עֹוִׂשים 
ֲעבּוֵרנּו.

ְלָבֵרר ִמי ֹלא 
יֹוֵצאת ְלַׂשֵחק 

ַּבַהְפָסָקה 
ן ַמּדּוַע. ּוְלִהְתַעְניֵ

ָלַקַחת ַּדִּפים 
ַלֲחֵבָרה ֲחֵסָרה.

ְלַהְׁשִאיל ֲחָפִצים 
ֵמַהַּקְלָמר 

ַלֲחֵבָרה ֶׁשְּצִריָכה.

ְלִהְתַנֵּצל ִּבְפֵני 
ֲחֵבָרה ֶׁשָּפְגעּו 

ָּבּה ְּבָטעּות.

לֹוַמר ּתֹוָדה 
ַלּמֹוָרה ְּבסֹוף 

ַהִּׁשעּור.

ר  ְלַׁשֵחק/ְלַצּיֵ
ִצּיּור ְלָאח/ָאחֹות 

ָקָטן/ְקַטָּנה.

החלטה טובה

החלטה טובה

החלטה טובה

החלטה טובה

החלטה טובה

החלטה טובה

החלטה טובה

החלטה טובה

החלטה טובה

החלטה טובה

החלטה טובה

החלטה טובה





אני בחברה - כוחות ויכולות
ב"ה

נושא 3: האמצעים / שמחה פורצת גדר

לאחר שעסקנו בהתקשרות לרבי שהיא האמצעי המסייע לנו להתמודד עם 
קשיים בגלות, נעמוד בשיעורים הבאים על אמצעי חשוב ויסודי אחר והוא - 

השמחה. לכאורה, שמחה היא רגש המתעורר כאשר לאדם טוב, כאשר הכל 
זורם ומצליח כפי שציפה. אך הנה, התורה מצווה לחוש רגש של שמחה בכל 
מצב. ציווי זה מגלה וגם נותן את הכח לשמוח. לשמוח מפני שצריך לשמוח, 

ולא בגלל נסיבות. התורה מצפה מהיהודי שהשמחה תהיה משהו פנימי 
הנשלט על ידו, ולא שמחה תגובתית למצבי חיים שונים ומשתנים. 

השמחה היא אבן יסוד בתורת החסידות, עד כדי כך שאחד השמות הראשונים 
שהוענקו לחסידים לפני שהוטמע השם חסידים היה: "השמחים". בחסידות 

מוסבר ששמחה היא אמנם לא מצווה, אך באמצעותה ניתן להגיע אל 
המקומות הגבוהים ביותר אשר לשם לא ניתן להגיע על ידי אף מצווה. מהות 

השמחה היא העובדה שיהודי אינו מציאות לעצמו אלא כל מציאותו היא 
החיות שה' ממשיך אליו. לכן, אם ברגע זה הוא חי, הרי שברגע זה בוחר ה' 

להמשיך ולהחיות אותו ולהשגיח בהשגחה פרטית עליו ועל כל ענייניו. עובדה 
זו כשלעצמה יכולה להביא כל אדם בכל מצב לשמחה גדולה.

השמחה היא עבודה קשה ומתמשכת. אין היא תלויה בגורמים חיצוניים אלא 
בנקודת מבטו של האדם. אמנם המציאות נתונה, אך בידי האדם יש בחירה 

כיצד לפרשה. מה לחשוב ומה לעשות כדי להיות בשמחה למרות שהמציאות 
איננה רצויה. אדם שמסגל לעצמו את היכולת לשמוח בכל מצב, מרוויח מכל 

הבחינות. גם ברובד הגשמי וגם ברוחני.

אמצעים / שמחה פורצת גדר
המיקוד לכיתה ב’: תמיד בשמחה 

1

התקשרות לרבי )3 שיעורים( א. 

שמחה פורצת גדר )4 שיעורים( ב. 

   

שיעור 17:   עבדו את ה' בשמחה 

שיעור 18:   שמחה חסידית 

שיעור 19:   פירות השמחה 

שיעור 20:   עבודת השמחה
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כיתה ב'



שיעור 1

אמצעים / שמחה פורצת גדר

שיעור 17 צמחה פורצת גדר
תמיד בשמחה

חב״ד חכמה
פותחים

כיתה ב׳ ב״ה

נספח 2 

דף עבודה

ַהִּקיפּו ְּבֶצַבע ָצֹהב ְּדָבִרים ַהּגֹוְרִמים ָלֶכם ִׂשְמָחה.

ַהִּקיפּו ְּבֶצַבע ָּכֹחל ְּדָבִרים ַהּגֹוְרִמים ָלֶכם ֶעֶצב. 

טיול

עלבון

חברות

תאונה

חופש

פרידה



שיעור 1

האמצעים / שמחה פורצת גדר

שיעור 18 שמחה פורצת גדר
תמיד בשמחה

חב"ד בינה 
מתבוננים

כיתה ב׳ ב״ה

נספח 1 - כתב חידה

רלזד 
עהסכש 
כרהסהש



שיעור 1

האמצעים / שמחה פורצת גדר

שיעור 19 שמחה פורצת גדר
תמיד בשמחה

חב"ד דעת
מתחברים

כיתה ב׳ ב״ה

נספח 3

דף עבודה

לפניך מספר מקרים. ליד כל מקרה עליך לכתוב איך תשמחי ומה 
תרויחי. אפשר לסמן כמה אפשריות!

1. הטיול לגן החיות התבטל בגלל הגשם.

איך אשמח?
מה ארויח?

£אוירה נעימה  
£כוח להתמודד עם מה שקרה  

£ברכה מלמעלה  

2. בבדיקת הדם התברר שיש לי צהבת להשאר ועלי שבועיים בבית.

איך אשמח?
מה ארויח?

£אוירה נעימה 	

£כוח להתמודד עם מה שקרה  
£ברכה מלמעלה  

3. החבר הטוב שלי עבר בית ספר

איך אשמח?
מה ארויח?

£אוירה נעימה 	

£כוח להתמודד עם מה שקרה  
£ברכה מלמעלה  

מבחן השמחה



שיעור 1

האמצעים / שמחה פורצת גדר

שיעור 20 שמחה פורצת גדר
תמיד בשמחה

חב"ד דעת
מתחברים

כיתה ב׳ ב״ה

נספח 2

ארנק



ב"ה

עּוֵרי ִחּנּוְך ֶחְבָרִתי ֲחִסיִדי ְכִנית שִׁ תָּ

 ֵנרוֹת ְלָהִאיר

 
 

 

”

רשת חינוך חב"ד בארץ ישראלרשת חינוך חב"ד בארץ ישראל

אגף חינוך חברתי חסידי

ה לוֹ ֲאַחכֶּ
ים? ְלָמה ֲאַנְחנּו ְמַחכִּ יעּור 21  שִׁ

יָּה. ְגָמה ַחיָּה ְלִצפִּ ִמְרָים – דֻּ יעּור 22  שִׁ
לֹא ַמְפִסיִקים! יעּור 23  שִׁ

ה ֻאלָּ א: גְּ נוֹשֵׂ

עּוֵרי ִחּנּוְך ֶחְבָרִתי ֲחִסיִדי ְכִנית שִׁ תָּ

 ֵנרוֹת ְלָהִאיר

ה ֲאִני צוֶֹעֶדת עוֹד ַצַעד,  ֻעלָּ ָכל פְּ בְּ
יָעה ֶאל ַהיַַּעד! ָבר, ֲאִני ַמגִּ ה, כְּ ִהנֵּ



אני בחברה - כוחות ויכולות
ב"ה

נושא 4:  המטרה / גאולה

 הגלות היא חיצונית בלבד וקיים רובד רוחני, אלוקי, הנסתר בה, אשר מאפשר 
ליהודי לחיות חיים שלמים ומלאים יותר המונחים על-ידי מקור ומרכז ההוויה 

האמיתי - האלוקות. 
הגאולה היא תכלית בריאת העולם. כל יהודי מחוייב להאמין בביאת המשיח. 

ביחידה זו נעסוק בנושא הציפייה לגאולה. נבין את מהות הגאולה ואת מעלתה 
, נעמוד על תכלית בריאת העולם, על הגלות במישור הגשמי ובמישור הרוחני, 

נחדד אצל התלמידים את הציפייה לביאת המשיח, תוך הדגשה על הזמן 
המיוחד )"די העכסטע צייט"( בו אנו נמצאים כעת.

בשיעורים ייפגשו התלמידים עם דמותה של מרים הנביאה. מרים משמשת 
דגם למעשים הנגזרים מתוך ציפייה אקטיבית. התלמידים ישליכו פעולות 
אלה על מצבים בחיי היום יום, ויבינו שבאמצעותם הם יוכלו לזרז ולהחיש 

את הגאולה הפרטית של כל אחד וכן את הגאולה הכללית של העם כולו. על 
ידי שכל אחד ואחת יוסיף במחשבה טובה, במעשה טוב ובדיבור טוב, שינוי 

לטובה ועבודה על המידות, ביהמ"ק ייבנה והגאולה תבוא בעז"ה.

המטרה / גאולה
המיקוד לכיתה ב’: אחכה לו בכל יום שיבוא

1

גאולה - אני מביאה את הגאולה )3 שיעורים(

   

שיעור 21:   למה לצפות?     

שיעור 22:   מרים כדגם לציפייה אקטיבית 

שיעור 23:   מצפים ופועלים 

בנושא הקודם בחנו התלמידים את האמצעים, שיסייעו להם בביצוע השליחות 
)התקשרות לרבי ושמחה(. 

במסגרת הנושא הרביעי נציב לתלמידים את המטרה – גאולה )בהתאמה 
לגאולת מצרים בניסן(. הנושא יילמד מנקודת מבט חברתית: 

ציפיה פעילה, מעורבות ועשייה, קבלת אחריות ועוד.
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כיתה ב'





שיעור 1

המטרה - גאולה

שיעור 21 גאולה
אחכה לו

חב״ד חכמה
פותחים

כיתה ב׳ ב״ה

נספח 4

ביטויים

יֵענּו ה' ֱאלֵֹקינּו  הוֹשִׁ
ֵצנּו ִמן ַהּגוִֹים ְוַקבְּ















ּיוֹם ַההּוא   ְוָהָיה בַּ
דוֹל ׁשוָֹפר גָּ ַקע בְּ ִיתָּ

ַלח  ָהַרֲחָמן הּוא ִישְׁ
ָלנּו ֵאת ֵאִליָּהּו ַהנִָּביא 
ָזכּור ַלּטוֹב

הּוא ִיְגַאל אוָֹתנּו 
ֵחינּו  ץ ִנדָּ ָקרוֹב ִויַקבֵּ בְּ
ְנפוֹת ָהָאֶרץ. ע כַּ ֵמַאְרבַּ

דוֹל  ׁשוָֹפר גָּ ַקע בְּ תְּ
ְלֵחרּוֵתנּו

ַלִים ִעיר   ּוְבֵנה ְירּושָׁ
ְמֵהָרה ְבָיֵמינּו ַהּקֶֹדׁש בִּ

ַלִים ִעיְרָך  ְוִלירּושָׁ
ׁשּוב ַרֲחִמים תָּ בְּ

ִהנֵּה ָאנִֹכי ׁשֵֹלַח ָלֶכם 
ֵאת ֵאִליָּה ַהנִָּביא





שיעור 1

המטרה - גאולה

שיעור 21 גאולה
אחכה לו

חב״ד חכמה
פותחים

כיתה ב׳ ב״ה

נספח 5 א

משחק זכרון





שיעור 1

המטרה - גאולה

שיעור 21 גאולה
אחכה לו

חב״ד חכמה
פותחים

כיתה ב׳ ב״ה

נספח 5 א

משחק זכרון

ְוָגר ְזֵאב ִעם 
ֶבׂש כֶּ

ַעְנֵני 

ַמיָּא שְׁ

ית  בֵּ
ׁש ְקדָּ ַהמִּ

ים  ַמֲעַדנִּ
ָעָפר כְּ

ַאֲהַבת 
ָרֵאל ִישְׂ

י ָהַרבִּ

תּו  ְוִכתְּ
ַחְרבוָֹתם

ַהחוִֹלים 
אּו ִיְתַרפְּ





שיעור 1

המטרה - גאולה

שיעור 22 גאולה
אחכה לו

חב"ד בינה 
מתבוננים

כיתה ב׳ ב״ה

נספח 2

דף עבודה
וב	

ה
צ
	-
	4

ק	
רו

	י
-	
3

ול	
ח
	כ
-	
2

ם	
דו

א
	-
	1









שיעור 1

המטרה - גאולה

שיעור 23 גאולה
אחכה לו

חב"ד דעת
מתחברים

כיתה ב׳ ב״ה

נספח 2

כרטיסי אסטרטגיות





שיעור 1

המטרה - גאולה

שיעור 23 גאולה
אחכה לו

חב"ד דעת
מתחברים

כיתה ב׳ ב״ה

נספח 6

מאזניים





שיעור 1

המטרה - גאולה

שיעור 23 גאולה
אחכה לו

חב"ד דעת
מתחברים

כיתה ב׳ ב״ה





שיעור 1

המטרה - גאולה

שיעור 23 גאולה
אחכה לו

חב"ד דעת
מתחברים

כיתה ב׳ ב״ה

נספח 7

השינוי שלי

י  לִּ ּנּוי שֶׁ ַהשִּׁ
ּנוֹת ֲאִני רוָֹצה ְלשַׁ

ה  ה ְקַטנָּ ֻעלָּ פְּ
ה! ֻאלָּ ִביא ֶאת ַהגְּ תָּ



ב"ה

עּוֵרי ִחּנּוְך ֶחְבָרִתי ֲחִסיִדי ְכִנית שִׁ תָּ

 ֵנרוֹת ְלָהִאיר

 
 

 

”

רשת חינוך חב"ד בארץ ישראלרשת חינוך חב"ד בארץ ישראל

אגף חינוך חברתי חסידי

ָרֵאל ַאִחים ל ִישְׂ כָּ
נּו ּגּוף ֶאָחד לָּ כֻּ יעּור 24  שִׁ

ן – נֹאַהב ִאם ִנתֵּ יעּור 25  שִׁ
ַמן ָלֵתת ל ַהזְּ כָּ יעּור 26  שִׁ

יעּור 27  ָאז ֵאיְך נוְֹתִנים? שִׁ

ַהּתוָֹרה ִהיא ַחיֵּינּו
ַהּתוָֹרה ִהיא ַחיֵּינּו יעּור 28  שִׁ

ים ַהּתוָֹרה- ַמְדִריְך ַלַחיִּ יעּור 29  שִׁ
ים ִעם ַהּתוָֹרה ַחיִּ יעּור 30  שִׁ

ה  ִלים ֶאת ַהֻחְפשָׁ ְמַנצְּ
ִלים ֶאת ָהאוָֹצר ְמַנצְּ יעּור 31  שִׁ

טּוַח? ֶזה בָּ יעּור 32  שִׁ

ל ַהיִָּחיד ְוָהָעם ּיּום שֶׁ א: ְיסוֹד ַהקִּ נוֹשֵׂ

ֶרת   ֲאִני ְמֻחבֶּ
ים! ים ֲעֻמקִּ ָרשִׁ ְלשָׁ

עּוֵרי ִחּנּוְך ֶחְבָרִתי ֲחִסיִדי ְכִנית שִׁ תָּ

 ֵנרוֹת ְלָהִאיר



אני בחברה - כוחות ויכולות
ב"ה

נושא 5: יסוד הקיום של היחיד ושל העם

עם ישראל הוא גוף אחד. נשמות עם ישראל מחוברות זו לזו בקשר בל 
ינתק, לטוב ולרע. כל נתינה לזולת היא נתינה לאדם עצמו, ופגיעה בזולת 

היא פגיעה באדם עצמו. כל יהודי הוא איבר בגוף הכללי, לכן כל יהודי שונה 
מזולתו, יכולותיו שונות ותפקידו שונה. דווקא השונות היא המביאה את הגוף 

הכללי של עם ישראל לשלימות, ולכן יש לקבל את השני באהבה כחלק מכלל 
ישראל.

בני האדם נוטים לתת מעצמם, למי שהם אוהבים ומפרשים את הנתינה 
כתולדה של אהבה. אך היהדות מבהירה כי אהבה אמיתית נולדת דווקא 
בעקבות נתינה. כאשר האדם נותן לחברו משל עצמו הוא מתחיל לחוש 

ניצנים של אהבה כלפי המקבל, וככל שהנתינה גדולה יותר וממושכת, כך 
מעמיק הקשר וגוברת האהבה. כשמדברים על נתינה, אין הכוונה רק במתן 

צדקה לעניים ולמסכנים, אלא גם בחיוך, בתשומת לב, או בעצה טובה.
בשיעור האחרון יעסקו התלמידים באופן הנתינה. יש לתת בסבר פנים יפות, 

בצורה נעימה המקלה על המקבל ונותנת לו תחושה טובה. עד כדי כך שחז"ל 
אמרו: "גדול המצהיבו פנים יותר מן המשקהו חלב".   

יסוד הקיום של היחיד ושל העם / אחדות ואהבה
המיקוד לכיתה ב’: עם ישראל גוף אחד – חסד ונתינה

1

אחדות ואהבה )4 שיעורים( א. 

תורה )3 שיעורים( ב. 

הנושא החמישי הוא יסוד הקיום של היחיד ושל העם – בנושא זה ייבחנו ערכים 
מרכזיים בחיי היהודי, והדרך שבה הם משפיעים על ביצוע המטרה והתפקיד. 

נושאי המשנה הם אהבה ואחדות,
)בהקשר לימי הספירה( והתורה )בהקשר לחג השבועות(.

        

שיעור 24:   כולנו גוף אחד 

שיעור 25:   נתינה יוצרת אהבה 

שיעור 26:   אנחנו נותנים 

שיעור 27:   איך נותנים

96

כיתה ב'





שיעור 1

יסוד הקיום של היחיד ושל העם - אחדות ואהבה

שיעור 24 אחדות ואהבה
כל ישראל אחים

חב״ד חכמה
פותחים

כיתה ב׳ ב״ה

נספח 1

אותיות





שיעור 1 אחדות ואהבה
שיעור 24כל ישראל אחים חב"ד בינה 

מעמיקים

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

דף עבודה

ַוֲאִני אוֶֹהֶבת
ן, ִלְראוֹת  יר, ְלַנגֵּ ִדיחוֹת, ְלַטיֵּל, ִלְצחֹק, ָלשִׁ ר בְּ ֵחק, ִלְרקֹד, ְלַציֵּר, ְלֵספֵּ ל, ְלשַׂ תחביבים למילוי: ִלְקרֹא, ְלַבשֵּׁ

ל, ַלֲעזוֹר ָלֲאֵחִרים, ְלַחיְֵּך. לֵּ ִויֵדאוֹ, ֶלֲאכֹל, ְלִהְתפַּ









שיעור 1

יסוד הקיום של היחיד ושל העם - אחדות ואהבה

שיעור 24 אחדות ואהבה
כל ישראל אחים

חב״ד חכמה
פותחים

כיתה ב׳ ב״ה

נספח 3

דף משימות











אני בחברה - כוחות ויכולות
ב"ה

נושא 5: יסוד הקיום של היחיד ושל העם

מאז ערש הולדתו של העם היהודי, התורה מלווה אותנו. גם בזמנים קשים 
לאורך ההיסטוריה, כאשר הגויים גזרו גזירות, ואסרו ללמוד תורה ולקיים 

מצוות – יהודים המשיכו בכך בסתר ובמסירות נפש. זאת מתוך הכרה, כי 
התורה היא מקור החיים שלנו, ובלעדיה אין ערך לחיינו. 

התורה היא מדריך לחיים. בורא העולם יוצר החיים נתן מדריך, המנחה את 
האדם לחיות חיים מיטביים. התורה חיונית לכל התחומים ומהווה מדריך מלווה 

בכל מעגלי החיים. הדבר דומה לחוברת הפעלה, שדרכה היצרן מנחה את 
המשתמש לתפעול נכון של מוצר. יש להיצמד להוראות היצרן בצורה מדויקת 
וכל סטייה עלולה לפגום במוצר , ואף להוציאו  מכלל שימוש. כשיהודים חיים 

בדרכה של התורה, התורה מביאה להם תועלת גשמית ורוחנית. 

יסוד הקיום של היחיד ושל העם / התורה
המיקוד לכיתה ב’: התורה היא חיינו 

1

אחדות ואהבה )4 שיעורים( א. 

תורה )3 שיעורים( ב. 

   

שיעור 28:   התורה היא חיינו     

שיעור 29:   התורה מדריך לחיים 

שיעור 30:   חיים עם התורה

110

כיתה ב'



שיעור 1

יסוד הקיום של היחיד ושל העם - התורה

שיעור 28 לימוד תורה
התורה היא חיינו

חב״ד חכמה
פותחים

כיתה ב׳ ב״ה

נספח 2

בובת אצבע בצורת דג





שיעור 1

יסוד הקיום של היחיד ושל העם - התורה

שיעור 28 לימוד תורה
התורה היא חיינו

חב״ד חכמה
פותחים

כיתה ב׳ ב״ה

נספח 3

סיפורים על שמירת מצוות לאורך ההיסטוריה



שיעור 1

יסוד הקיום של היחיד ושל העם - התורה

שיעור 28 לימוד תורה
התורה היא חיינו

חב״ד חכמה
פותחים

כיתה ב׳ ב״ה

נספח 4

דף לתלמיד



שיעור 29שיעור 1 לימוד תורה
התורה היא חיינו

חב"ד בינה 
מתבוננים

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

נספח 1 









שיעור 29שיעור 1 לימוד תורה
התורה היא חיינו

חב"ד בינה 
מתבוננים

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

נספח 1 

שעון





שיעור 31שיעור 1 חב״ד חכמה
פותחים

כיתה ב׳ ב״ה

ניהול הזמן באופן מתאים ובטוח
החופשה - זו ההזדמנות שלי

ממשיכים בשליחות מחוץ למסגרת -
ניצול הזמן באופן בטוח

נספח 3

דפי הפעלה



שיעור 31שיעור 1 חב״ד חכמה
פותחים

כיתה ב׳ ב״ה

ניהול הזמן באופן מתאים ובטוח
החופשה - זו ההזדמנות שלי

ממשיכים בשליחות מחוץ למסגרת -
ניצול הזמן באופן בטוח

נספח 3

דפי הפעלה



שיעור 31שיעור 1 חב״ד חכמה
פותחים

כיתה ב׳ ב״ה

ניהול הזמן באופן מתאים ובטוח
החופשה - זו ההזדמנות שלי

ממשיכים בשליחות מחוץ למסגרת -
ניצול הזמן באופן בטוח

נספח 3

דפי הפעלה



שיעור 31שיעור 1 חב״ד חכמה
פותחים

כיתה ב׳ ב״ה

ניהול הזמן באופן מתאים ובטוח
החופשה - זו ההזדמנות שלי

ממשיכים בשליחות מחוץ למסגרת -
ניצול הזמן באופן בטוח

נספח 3

דפי הפעלה








