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אני בחברה – תיקון המידות

שיעור מס’ 4 חב”ד חכמה פותחיםתיקון המידות – גאווה 

נושא שיעור
גאווה, ענווה ומה שביניהם

הגאווה היא תחושת עליונות על האחר. 
אדם גאה מייחס לעצמו הצלחות, יכולות, כישרונות וכדומה, ולעומתו הענוותן מודע להיותן של כל 

אלה מתנות שקיבל מלמעלה לשם מילוי שליחותו הייחודית בעולם. 
פעמים רבות מעמידים אנשים פני ענווים, מכיוון שהם מבינים שהגאווה היא תכונה בזויה. הם 

מתיימרים להיות צנועים ואינם מוכנים שינהגו בהם כבוד, הם מסרבים להראות את הצלחותיהם 
בהפגנתיות מטעמי "ענווה", אך בפועל הם "רעבים" ליחס של כבוד ואף רודפים אחריו להשיגו. 

זוהי ענווה מדומה, והיא נחשבת לגאווה על כל המשתמע ממנה. לעומתה ישנה שפלות, והיא 
מתבטאת בחוסר אמונה של האדם ביכולותיו ובכישרונותיו. תכונה זו אינה מביאה את האדם 

לצמיחה.

התלמידים יבחינו בין גאווה, ענווה, שפלות וענווה מדומה. א. 

התלמידים יעמדו על ההבדל בין גאווה לענווה. ב. 

התלמידים יכירו ביכולותיהם האישיות. ג. 

התלמידים ילמדו לנתב את יכולותיהם בענווה.  ד. 

10 דקות, מליאה פתיחה   מחפשים מועמד   

20 דקות, קבוצות + מליאה פעילות 1              ארבעה תלמידים, ארבע גישות   

5 דקות, יחידני + מליאה פעילות 2              מחשבות של ענווה   

10 דקות, מליאה סיום   המעלה שלי    

חפצים שונים לפעילות הסיום  -

סיפור על רבי לוי בן סיסי )נספח 4(  -

) מודעת "מחפשים מועמד לחידון" )נספח 1  -

) כרטיסיות תכונות )נספח 2   -

 ) סיפורים לקבוצות )נספח 3   -

     אם יש צורך אפשר לחזור על חלק מן התכונות יותר מפעם אחת. 

) דף עבודה )נספח 5   -
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נ נ שיעור מס’ 4נ חב”ד בינה מתבוננים תיקון המידות - גאווה

אני בחברה – תיקון המידות

מהלך שיעור
גאווה, ענווה ומה שביניהם

פתיחה: מחפשים מועמד

המורה יתלה על הלוח מודעה: "מחפשים מועמד מתאים לחידון הגדול" )נספח 1(. 

כל תלמיד יקבל כרטיסיית תכונה )נספח 2(.

המורה ידון עם התלמידים מהן התכונות הנדרשות לדעתם ממועמד זה.

פעילות 1: ארבעה תלמידים, ארבע גישות

המורה יחלק את התלמידים לארבע קבוצות. כל קבוצה תקבל סיפור על ילד אחר, המגיב באופן שונה 
למודעה )נספח 3(: בגאווה, בענווה, בשפלות או בענווה מדומה. 

על הקבוצה לעמוד על תכונותיו של הילד בעזרת שאלות מכוונות. הקבוצה תסכם ותציג את מסקנותיה במליאה, 
ותסביר את תגובתה למודעה.

שאלות לדיון:
מי מהילדים לוקה במידה מגונה? איזו?  >

מדוע התלמיד החושב שהוא ענו למעשה אינו כזה? מה מעיד על זה?  >
מי מהתלמידים נוהג במידה ראויה?  >

מה מאפיין את הענוותן?  >
האם חשוב להוסיף בתכונות "ענווה"?  >

לסיום הפעילות יספר המורה את סיפורו של רבי לוי בן סיסי )נספח 4(, ויסכם: את הסיפור הזה סיפרו לנו חכמינו 
זכרם לברכה, כדי ללמדנו עד כמה יש להיזהר מפני ההתנשאות. אפילו אדם גדול כרבי לוי בן סיסי שכח בן רגע את 

לימודו, ולא היה יכול למלא את שליחותו מפני שחש שהוא חשוב ומכובד. כשחזר להיות ענו כדרכו – מיד חזר וזכר 
את אשר למד.

סיכום ביניים: הגאווה היא מידה מגונה. האדם הגאוותן מייחס את כל מעלותיו, ידיעותיו וכישוריו לעצמו. לעומתו 
האדם הענו אינו מתכחש ליכולותיו. הוא מכיר בהן, אך יודע כי כולן מתנה מלמעלה וכי עליו לנצלן לטובה.

שיעור מס’ 4 חב”ד חכמה פותחיםתיקון המידות – גאווה 
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אני בחברה – תיקון המידות

מהלך שיעור
גאווה, ענווה ומה שביניהם

פעילות 2: מחשבות של ענווה

כל תלמיד יקבל דף לעבודה אישית ובו מתוארים מקרים מחיי היומיום )נספח 5(. 
על התלמיד לכתוב מחשבות של ענווה ליד כל תיאור מקרה.

המורה יערוך משוב במליאה ויעמוד על הצד השווה של כל המחשבות שנכתבו: הכרה במעלות, הודיה לה' עליהן 
וניצולן לטובה.

סיום: המעלה שלי

המורה יפזר חפצים שונים על רצפת הכיתה. 
כל תלמיד יבחר חפץ המתאר יכולת, כישרון או מעלה שלו 

)דוגמאות לחפצים: מחשבון, מכחול, צורת לב, ספר, עיפרון, משחק(. 

לחלופין אפשר לפזר את כרטיסי התכונות מפעילות הפתיחה.

בסבב יאמר כל תלמיד: 
"אני יודע שיש לי כישרון / מעלה / יכולת _________. אני מודה לה' על _________ ומנצל את זה ל 

."_________

שיעור מס’ 4 חב”ד חכמה פותחיםתיקון המידות – גאווה 
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אני בחברה / תיקון המידות

נספח 2

כרטיסי תכונות

מבין
היטב

סבלן

עשיר

חכם

בעל ידע
רחב

חרוץ

בעל קול 
ערב

בעל 
זיכרון 

טוב

עניו בעל לב
טוב

שמח

מדבר 
ברהיטות



חב"ד חכמה פותחים שיעור 4תיקון המידות- גאווה

אני בחברה / תיקון המידות

נספח 4

סיפורו של רבי לוי בן סיסי
באחת מנסיעותיו הגיע רבי יהודה הנשיא לעיירה ששמה סימוניא. יצאו כל אנשי סימוניא לקראתו כדי לקבל 
את פניו. לאחר שראו את רבי ואת תלמידיו ושמעו דברי תורה מפיהם, התעורר באנשי העיירה רצון עז לזכות גם הם 
בתורה. אמנם היו בין אנשי סימוניא למדנים, אך הם היו מעטים, והתושבים חששו שבלי רב ומורה ישכחו את אשר 

למדו, ובוודאי לא יוסיפו דעת.
אך  תורה,  אותנו  ללמד  שיוכל  אחד  חכם  מתלמידיך  לנו  בחר  רבנו,  "אנא,  וביקשו:  יהודה  רבי  אל  ניגשו  לכן 
רב  לנו  ייתן  שרבנו  נבקש  לכן  אחד.  מחכם  יותר  לפרנס  עצמנו  על  לקבל  נוכל  לא  אנחנו,  עניים  שאנשים  מפני 
 שיוכל להיות גם דיין, גם חזן וגם מורה לילדינו, ובכלל שיוכל לדאוג לכל צרכינו ללימוד התורה ולקיום המצוות". 
רבי שמח מאוד על רצונם הטוב של התושבים לתקן את חיי העיירה והבטיח להם: "כרצונכם כן אעשה! אמנה לכם 

רב שיוכל לעשות כל שביקשתם!" 
רבי יהודה בחר מתלמידיו המצוינים את רבי לוי בר סיסי, שהיו בו כל המעלות שביקשו אנשי סימוניא. כשבא רבי 
לוי בן סיסי לסימוניא שמחו אנשי העיירה שמחה רבה וקיבלו אותו בכבוד גדול. הם בנו בימה גדולה, הניחו עליה 
כיסא מפואר והושיבו עליו את רבם החדש כדי שיוכלו כולם לראותו ולשמוע את דבריו, והוא יתכבד ויהיה מורם מעם.
ישב רבי לוי על הבימה ורווה נחת מן הכבוד הגדול שחלקו אנשי העיירה לתורה וללומדיה. הוא נהנה גם משום 
שהוא עצמו היה חשוב כל כך בעיניהם, ודבר זה לא היה ראוי לחכם גדול. והנה ניגשו אליו הלמדנים שבעיר והקשו 
בפניו קושיה קשה בהלכה. כבר זמן רב התווכחו הלמדנים על אותה קושיה, וחשבו שהנה עכשיו יפסוק להם הרב 

כיצד לנהוג. שאלו וחיכו לתשובה, אבל לתמהונם לא השיב להם רבי לוי דבר, רק הביט בהם במבוכה ושתק.
התפלאו האנשים מאוד, הלוא רבי יהודה בעצמו המליץ להם על הרב הזה, והוא אינו יודע לענות להם? נועצו 
ביניהם הלמדנים ואמרו זה לזה: "נראה שבענייני הלכה אינו בקי, אבל אולי הוא חכם גדול באגדה. הבה ונשאל אותו 

במדרש אגדה". שאלו אותו – ורבי לוי שתק, מפני שלא ידע את התשובה. 
התאכזבו מאוד אנשי סימוניא ולא רצו לשאול עוד שאלות, כי מה טעם לבקש תשובות מרב שאינו מבין בהלכה 
ובאגדה? שלחו התושבים משלחת אל רבי יהודה הנשיא והתלוננו לפניו: "רבנו, וכי זה האיש שביקשנו ללמד אותנו 

תורה? שלוש שאלות שאלנו אותו, ולא ידע לענות אפילו על אחת". 
התפלא רבי מאוד על דבריהם של תושבי העיירה, ואמר להם: "האמינו לי, כפי שהבטחתי לכם כן עשיתי. שלחתי 

לכם רב, חכם גדול, אדם היודע ללמד תורה כמוני". 
כששמע את השאלות שנשאל רבי לוי התפלא רבי עוד יותר, מכיוון שידע שרבי לוי בקי ויודע את התשובות, שהרי 
למד את הנושאים האלה מפיו. ביקש רבי יהודה הנשיא לקרוא את רבי לוי לבוא אליו, אבל רבי לוי הקדים אותו: מרוב 

צער על כישלונו השכים קום בבוקר ויצא לדרך אל רבו.
כשהגיע רבי לוי לרבי, לא היה יכול להרים את עיניו מרוב בושה. שאל אותו רבי: "מה עשו לך אנשי סימוניא? 

 מדוע חזרת לכאן?"
 ענה לו: "רבי, שלוש שאלות שאלוני, ולא יכולתי להשיב להם!"

 שאל רבי: "מה היו השאלות?"
 פירט רבי לוי את השאלות והשיב כראוי את התשובות. 

התפלא רבי ושאל: "מדוע לא השבת לאנשי סימוניא כפי שהשבת לי?"

"רבי", ענה רבי לוי ברוח נמוכה ובבושת פנים, "כשבאתי לעיירה קיבלו אותי בכבוד גדול, בנו לי בימה גדולה 
והושיבו אותי עליה. אז זחה עליי דעתי )התגאיתי(, התבלבלתי, שכחתי את שלמדתי ולא ידעתי להשיב על השאלות. 

התנשאתי בגלל תורה שלמדתי ורציתי להתכבד על ידה, וסופי ששכחתי לימודי".
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אני בחברה / תיקון המידות

נספח 3

כרטיסיות לקבוצות

קבוצה א'

 שמי מירי,
 אני התלמידה הכי חרוצה בכיתה.

 אני חכמה, מבינה היטב את כל מה שהמורה מלמדת ובעיקר זוכרת טוב.
 אז תגידו אתן: נכון שאני המועמדת הכי מתאימה לחידון?

 אני בטוחה שעם הכישורים המיוחדים שלי אצליח. 
 זו תהיה הזדמנות להראות לכ-ו-ל-ם איזו מוכשרת אני.

אני כבר מחכה כל כך לרגע הגדול הזה...

 חשבו:
 האם הנהגתה של מירי טובה?

 האם היא אכן מוכשרת?
 למי היא מייחסת את הכישורים שלה?

באיזו מידה מגונה היא לוקה?

מלאו את שאלון הגשת המועמדות של מירי לחידון:

 האם יש לך כישורים הנדרשים לחידון? פרטי.א. 
______________________________________________________

 האם את חושבת שתוכלי להצליח?ב. 
______________________________________________________

 מהי המטרה שלשמה את ניגשת לחידון?ג. 
______________________________________________________

 האם יש חברות נוספות שאת יכולה להמליץ עליהן כמועמדות?ד. 
______________________________________________________

 השלימו את המשפטים שאותם תציגו לכיתה כולה בהתאם לדבריה של מירי.
 אני מתאימה כי _________________________________.
 אני חושבת שאצליח כי ___________________________.
אני רוצה להיבחר כדי ____________________________.
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נספח 3

4 מועמדים

שמי מאיר,
אני התלמיד הכי חרוץ בכיתה. אני חכם, מבין מעולה את כל מה שהמלמד 

מלמד ובעיקר זוכר טוב.

אז תגידו אתם: נכון שאני המועמד הכי מתאים לחידון?

אני בטוח שעם הכישורים המיוחדים שלי אצליח. 

זו תהיה הזדמנות להראות לכו-ל-ם איזה מוכשר אני.

אני כבר כל-כך מחכה לרגע הגדול הזה...

חשבו:
האם הנהגתו של מאיר טובה?

האם הוא באמת מוכשר?

למי הוא מייחס את הכישורים שלו? )לעצמו או לה'(

באיזו מידה מגונה הוא לוקה?

שמי נחומי,
אני תלמיד שקדן ומתמיד.

אני תמיד מודה לה' שחנן אותי בכישורים טובים: הבנה טובה, זיכרון טוב. 
רק בזכות זה אני מגיע להישגיי המצוינים.

אני חושב שאני מועמד מתאים לחידון, ואני מאמין שבעזרת ה' אוכל גם 
להצליח ולייצג בכבוד את כיתתי.

חשבו:
האם הנהגתו של נחומי טובה?

האם אין בדבריו גאווה? מדוע?

למי הוא מייחס את הכישורים שלו? )לעצמו או לה'(

מועמד 2

מועמד 1



שיעור 1

היחיד בחברה / תיקון המידות

תיקון המידות
שיעור 4על גאווה וענווה חב"ד - חכמה 

פותחים

כתה ד

נספח 3

4 מועמדים

שמי מרדכי,
אני? אני לא חושב לנסות להיבחר לחידון.

המלמד אומר שיש לי הבנה טובה וזיכרון טוב, גם המבחנים שלי טובים. 
אבל אני מרגיש שאני לא באמת שווה משהו.

חשבו:
האם יש למרדכי את הכישורים הנדרשים?

מדוע איננו רוצה לגשת לחידון?

מהי התוצאה של מחשבותיו על עצמו?

האם זו הנהגה טובה?

שמי דניאל,
אני הילד הכי עניו בכיתה...

אף פעם אני לא אומר בקול את מה שאני חושב על עצמי, כי לא יפה 
להיות גאוותן. אבל בשקט, בשקט, ורק בינינו, תדעו לכם שאין עוד חכם 

כמוני. אני התלמיד המצטיין ביותר. אני תמיד עונה על כל השאלות 
שהמלמד שואל בכיתה, אני מבין טוב. ואני מאוד רוצה להוכיח לכולם 
שאני כזה מוצלח... לא, אל תדאגו, כשכולם יחמיאו לי אני אומר להם: 

"תעזבו, מה אני בכלל". אבל בלב פנימה אני אדע שבאמת אני שווה 
יותר מכולם. אז אני הולך להגיש מועמדות.

חשבו:
האם הנהגתו של דניאל טובה?

האם הוא באמת עניו? מה מעיד על כך?

למי הוא מייחס את הכישורים שלו? )לעצמו או לה'(

באיזו מידה מגונה הוא לוקה?

מועמד 4
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