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השליחות שלי בעולם  - עבודת ה’ 

מערך שיעור
היסוד לעבודת ה’ - הביטול 

הניסיון הרוחני הגדול ביותר איתו מתמודד האדם בעולם הזה, הוא תחושת הנפרדות שלו מן הבורא. 

הטעות הבסיסית הזאת של האדם, כאילו הוא “יש” בפני עצמו, גורמת לו לעיתים לאפשרות האבסורדית 

להתנהג הפוך מרצון הבורא, שיצר אותו וממשיך להחיות אותו בכל רגע.

מתוך הסתכלות זו, מתמודדת החסידות חזיתית מול תחושת הישות, ומעלה על נס את ה”ביטול”, כבסיס 

הכרחי לעבודת ה’. 

הביטול ברמתו הגבוהה, השמורה ליחידי סגולה, מאפשרת חיים של מודעות תמידית ל”אין עוד מלבדו”. 

ברמה היומיומית שלנו, וכן הדבר, שאליו אנו מחנכים את התלמידים, זהו ביטול ברמה של כיפוף הרצון 

העצמי, אל מול הרצון האלוקי - כפי שמתבטא בקיום המצוות.

1. התלמידים יעמדו על תחושת הכח שב”אני” ויכירו את המושג: “ביטול”.

2. התלמידים יבינו את היחס האמור להיות קיים בין האני, הנברא, לבין הבורא. 

3. התלמידים יעמדו על ההבדל בין האדם לבין שאר הברואים, בכך שרק  לבני האדם ישנה היכולת   

    לבחור בבחירה חופשית לקיים את רצון הבורא, בהיותם חשים עצמם למציאות עצמאית.  

4. התלמידים יזהו את הביטול הקיים בתוך ההתנהגויות שלהם עצמם.

 

פתיחה:               “ביטול” הולך                                            10 דקות, מליאה

פעילות 1:           הנהג העצמאי                                           15 דקות, יחידני, מליאה 

פעילות 2:           כח הבחירה המבלבל                                 10 דקות,  מליאה  

סיום:                 גם אני מצליח                                            10 דקות, יחידני  

סיפור “ביטול הולך” לשימוש המורה )נספח 1(  .1

 ) תמונות אדם, ים וציפור )נספח 3   .2

) דף הפעלה )נספח 2   .3
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השליחות שלי בעולם  - עבודת ה’ 

ולא מעניינות אותו כרגע  יכול להשיב,  ידגיש, שברצונו רק לראות מי  יציג בפני התלמידים שאלות שונות, הוא  המורה 
התשובות עצמן. כך תתקבל תשובה שתשמע שוב ושוב בחלל הכיתה: “אני”.

דוגמאות לשאלות:
1. מי מכם יודע ...
2. מי מכם יכול...

3. מי מכם רוצה...
החשיבות  האישי,  המקום  אודות  דיון  יערך  “אני”.  לאמירה  המתלוות  הכח,  תחושת  ואת  ההנאה  את  ינתחו  התלמידים 

העצמית, ה”אני” והצורך שלו להתבטא. 
המורה יקריא את הסיפור: “ביטול” הולך )נספח 1(. התלמידים ינתחו את משמעות המושג - ביטול, לבטל, להתבטל... 

בפני מי התבטל החסיד? מה קרה לתחושת “האני” שלו באותם רגעים?  
המסקנה: 

יהודי יכול להגיע לדרגה כזאת, שבה הוא מפנה את הרצונות שלו ואת התחושות האישיים שלו, לטובת הרצון ולטובת 
הנוכחות של ה’. אך כמובן, דבר זה דורש עבודה עצמית רבה בעזרת הכלים, שנותנת לנו החסידות.

בכל זאת, הביטול רלוונטי גם אלינו, כאשר עלינו לכופף את רצוננו אל מול רצון ה’. 

התלמידים יקבלו דף הפעלה )נספח 2( שעליו המשל על נהג האוטובוס, שהחליט לעצמו, על קו מוצלח יותר שבו הוא 
ייסע... )מתוך “חכמת לבה של נחמה גרייזמאן”(.     

הם ישיבו על המשימה הראשונה: שאלות בכתב, המתייחסות לנמשל ולמסר העולה מן המשל. בעקבות הסיפור ובעקבות 
קריאת התשובות, ייערך דיון והמורה יוביל את התלמידים להזדהות עם הרעיון באמצעות חשיבה על דוגמאות נוספות. 
למשל: “מה יקרה בתיאטרון, שבו הבובות תקבלנה החלטה להשתתף בצורה עצמאית לפי החלטתן? מה יקרה במפעל, 
יקרה בגוף, שבו אחד  ומה  לו?  כי כך נראה  יחליט על דעת עצמו לשדרג את המוצר לפי הבנתו,  שבו אחד הפועלים 

האיברים יחליט לשנות מתפקודו הרגיל על דעת עצמו?”
מילוי  לשם  כאן  אנחנו  הבורא.  מול  אל  מציאותו  ערך  של  הבנה  ומתוך  ענווה  מתוך  בעולם  לפעול  היהודי  על  המסר: 

התפקידים, שניתנו לנו ע”י מי שיצר את כל ההוויה, ומפעיל אותה על פי תוכניתו בכל רגע ממש. 

פעילות 1:  הנהג העצמאי 

מהלך שיעור
היסוד לעבודת ה’ - הביטול 

פתיחה: “ביטול” הולך
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השליחות שלי בעולם  - עבודת ה’ 

מהלך שיעור
היסוד לעבודת ה’ - הביטול 

המורה יתלה על הלוח מספר תמונות )נספח 3( : של אדם. של ים ושל ציפור. המורה יזמין על פי תור תלמידים שונים, 
שיכתבו מתחת לכל יצור, כיצד הוא מקיים את רצון הבורא. למשל: הים – בשמירתו על מחזור הגשמים, בגלים שיוצר, 

בקיום יצורי הים וכו’. ציפור: בתפילה שנושאת בכל בוקר, ביצירת הגוזלים ובהאכלתם וכו’..
לאחר מכן יערך דיון: “האם לברואים האחרים ישנה בחירה – אם לקיים את רצון הבורא או לא?”

“רק לאדם יש בחירה. הבחירה נובעת, מכך שרק לאדם ניתן הניסיון הקשה, להרגיש את עצמו כ”יש” בפני עצמו, מנותק 
מהאלוקות, בעל שכל, רגש והחלטה, ובכל זאת להחליט לעשות את רצון ה’.”

התלמידים ישיבו למשימה השנייה בדף ההפעלה, המתייחסת למקום האישי שלהם בכיפוף הרצון של ה”אני”, אל מול 
רצון ה’. מטרת המשימה היא להוכיח לתלמידים, שהם כולם כבר מצליחים במידה מסוימת, ויש רק לשכלל ולהשתפר 

הלאה בעבודת חיים זו, של הביטול לרצון העליון. 
התלמידים שירצו בכך, ישתפו בתשובותיהם.

פעילות 2: כח הבחירה המבלבל

סיום - גם אני מצליח 
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שיעור 1

השליחות שלי בעולם / מחויבות ובחירה

מחויבות ובחירה
שיעור 8ביטול חב"ד חכמה 

פותחים

כתה ה׳ ב״ה

נספח 1 - סיפור

ביטול הולך 
בזמן השלטון הקומוניסטי, היה על כל אדם לשאת עליו בכל רגע תעודה 
מזהה. אם אדם היה נתפס ברחוב, כשהוא איננו יכול להוכיח מיהו, מצבו היה 
רע ומר. פעם אחת בשעת לילה, שבה קבוצת חסידים מהתוועדות ארוכה. 
באווירת ההתוועדות,  לגמרי  אפופים  והיו  "לחיים",  לאחר  היו  כמובן,  הם 
שכל כולה הידבקות בה' יתברך. לפתע עיכב אותם שוטר והרעים בקולו: מי 
כאן הולך? הם כמובן, היו אמורים להציג את תעודותיהם, אך במקום זאת, 
השיבו בביטחון ובעירוב של רוסית ולשון הקודש: 'ביטול' הולך! ולמרבה 

הפלא, התשובה הניחה את דעת השוטר.



שיעור 1

השליחות שלי בעולם / מחויבות ובחירה

מחויבות ובחירה
שיעור 8ביטול חב"ד חכמה 

פותחים

כתה ה׳ ב״ה

אני ודן
משימה 1: קראו את הסיפור הבא  וענו על השאלות שאחריו:

דן הנהג המסור

 

שאלות:

1. איזה קו אוטובוס היה ריווחי יותר, זה של מרכז העיר או זה הצדדי?

2. מדוע מנהל החברה החליט לקיים גם את קו האוטובוס הצדדי? 

3. האם חובה, שדן יבין את המניעים של מנהל החברה, כדי שאכן ימשיך לנסוע בקו הצדדי? מדוע?

4. איך לדעתך דן יצטרך לנהוג, אם פתאום יקבל הוראה לבטל את הקו הצדדי ולנסוע רק במרכז העיר?

גם אנחנו עלולים לנהוג לעיתים כמו דן... 

5. מיהו "מנהל החברה" שלנו, היחיד המכיר את כל השיקולים? 

6. כיצד נדע מה הוא מצפה מאיתנו לעשות? 

7. מה עלינו לומר לעצמנו, כאשר ה"אני" שלנו רוצה לעשות אחרת?

משימה שנייה: אנסה לחשוב על מצווה/ מנהג/ מעשה טוב, שאני עושה למרות שזה לא ממש "אני". כלומר, נדרש 
ממני "ביטול" מסוים כדי לעשותו. 

נספח 2 - דף הפעלה

רישיון  את  סוף  סוף  קיבל  מזרחי  דן 
העסקתו  לשם  באוטובוס,  הנהיגה 
הוא  "אגד".  של  האוטובוסים  בחברת 
התמלא שמחה, ובקושי יכול לחכות, עד 
שהסדרן ישבץ אותו במסלול שבו יצטרך 
משגילה  הושבתה,  שמחתו  אך  לנסוע. 
שנתנו לו קו פרברי שקט, שהיו בו מעט 

מאד נוסעים.

אירועים  ללא  עבר  דן  של  הראשון  יומו 
עלו  האוטובוס  אל  מרה.  התאכזב  והוא 
שקט  היה  שלו  והקו  אנשים,  מדי  מעט 
ינהג  כיצד  צייר בדמיונו,  הוא תמיד  מדי. 
אוטובוס מלא אנשים, שבו יצטרך לצוות 
על הנוסעים: "היי אתה! תן את המקום 
לירוק  "לא  הזאת".  הזקנה  לאשה  שלך 
"התקדמו  באוטובוס!"  גרעינים  קליפות 
שקט  בקו  נוהג  הוא  כאן  והנה  פנימה!" 
עם כמה זקנים, שעולים ויורדים בשקט. 
הוא  יכול להראות מה  אינו  הוא  כאן  לא, 
שכר  גם  בזה,  די  ולא  לעשות!  מסוגל 

הנסיעה שנאסף, הגיע לסכום עלוב.

האוטובוס  עם  חצה  כאשר  למחרת, 

אוטובוס  ראה  הראשי,  הכביש  את 
הזה.  הכביש  של  לאורכו  הנוסע  אחר 
לפה!  מפה  מלא  היה  ההוא  האוטובוס 
במוחו של דן הבריק רעיון. "מחר אשנה 
בעקבות  אסע  פשוט  שלי,  המסלול  את 
הרבה  ארוויח  אני  וגם  ההוא,  האוטובוס 

כסף עבור החברה!"

דן היה איש-מעשה. למחרת התחיל את 
הכביש  לאורך  שלו.  החדש  בקו  נסיעתו 
לוחית  את  החליף  פשוט  הוא  הראשי. 
המספר שבצד הקדמי ובצד האחורי של 
האוטובוס ויצא לדרך. אח! זה היה בדיוק 
מה שהתאים ליכולת הטמונה בו. היו לו 
להתבדח  יכול  היה  והוא  נוסעים,  הרבה 

ולצחוק עם הצעירים שבהם.

בניצחונו,  מתרברב  דן,  נכנס  היום  בסוף 
השולחן  על  הטיל  הסדרן,  של  למשרדו 
את רווחי היום ולא הוסיף מלה. למחרת 
בבוקר כאשר הגיע אל התחנה המרכזית 
להתחיל את עבודת יומו, חיכה לו פתק: 
כשעמד  המנהל!  משרד  אל  מיד  בוא 
לפני המנהל שאל אותו הלה, "דן, אנחנו 

עשרים  מזה  שלך  הקו  את  מפעילים 
שנה, ואף פעם לא הגענו – אפילו בקירוב 
מה  אתמול.  שעשית  הכסף  לסכום   –

קרה?"

דן נאלץ לגלות את סודו. אך הוא לגמרי 
לא היה מוכן לתגובה, שקיבל מן המנהל. 
בחברה  ההחלטות  את  עושה  מי  "דן! 
המנהל?  או  הנהג  אתה  האם  הזאת? 
לכספים  לדאוג  תפקידך  זה  האם 
להרוויח?  החברה  צריכה  כמה  ולהחליט 
הדאגה הזאת היא באחריותה של וועדה 
התפקיד  התחבורה.  פקידי  של  מיוחדת 
שלך הוא רק למלא אחר ההוראות שאתה 
מקבל מהם. נהג איננו בוחר לעצמו את 

המסלול! 

ההצלחה, דן, אינה נמדדת בסכום הכסף 
שתכניס. הצלחה של נהג אגד, והצלחה 
הנאמנות,  לפי  נמדדת  בכלל,  בחיים 
שבה אנו עושים את עבודתנו. זכור זאת 

היטב!"




