
אני בחברה  - כוחות ויכולות

שיעור מס' 1 חב"ד חכמה – פותחים  כוחות ויכולות - מי את? הכרות עם הנשמה 

מערך שיעור
יש בנו מרכיבים

מרכיב  נוסף  היהודי  אצל  אולם  יהודי.  שאינו  למי  דומה  הוא  ובכך  ונפש,  מגוף  מורכב  היהודי 
משמעותי  שאינו קיים אצל הגוי והוא - הנשמה האלוקית שהיא חלק אלוק ממעל ממש. 

כל אחד מהמרכיבים - הגוף, הנפש והנשמה שונים מאוד בשאיפותיהם ובדברים המשמחים 
אותם. בשיעור זה תערך הכרות כללית עם שלושת המרכיבים של היהודי.

התלמידים יבדילו בין שלושה מרכיבים שונים שנמצאים ביהודי. א. 
התלמידים יבחינו כי הנשמה האלוקית היא המבדילה את היהודי מהגוי. ב. 

פתיחה:   אחד או שלושה?                                        15 דקות, מליאה

פעילות 1:   כל מרכיב והאמירות שלו                            10 דקות, מליאה

פעילות 2:   נשמה רק ליהודי                                        10 דקות, יחידני / זוגות

סיום:   הנשמה משנה את כל התמונה               10 דקות, מליאה

- הזמנה להתוועדות יום הולדת )נספח 1(
- דו שיח )נספח 2(

) - דמות – שרי  )נספח 3 
( + שלוש רצועות בצבעים שונים, עדיף בצבעים שנבחרו לויכוח - אמירות לפעילות 1 )נספח 4  

 ) - דף העבודה )נספח 5 
- בריסטולים צבעוניים בשלושה צבעים שישמשו ככתרים בפעילות הפתיחה
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אני בחברה  - כוחות ויכולות

מהלך שיעור
יש בנו מרכיבים

המורה יתלה על הלוח הזמנה ליום הולדת (נספח1 (.
המורה יספר לתלמידים: ”מיד לאחר חלוקת הזמנות ליום הולדתו של שוקי פרץ ויכוח בכיתתו בנושא המתנה שאותה 

רוצים לקנות לה“. שלושה תלמידים יוזמנו ליטול חלק בויכוח. לכל אחד מהם יהיה ”כתר“ מבריסטול. כל אחד מהכתרים 
יהיה בצבע אחר וישקף זווית ראייה שונה בבחירת מתנה ראויה: צהוב- הגוף, אדום- הנפש. כחול- הנשמה. התלמידים 

יקריאו את הויכוח (נספח2 ) כשכל אחד מהם מקריא את הקטע שלו בתורו.
המורה יעלה שאלות  לדיון בכיתה: האם המתנה מיועדת לאדם אחד או לשלושה אנשים? כיצד יתכן שמתנות כה שונות 

יתאימו לאדם אחד?
התשובה תהיה שבתוך כל יהודי ישנם כל שלושת הסוגים וכל אחד מהם דורש דברים אחרים ונהנה מדברים אחרים. 

המורה יתלה על הלוח דמות בובה (נספח  3)  הוא יצביע על הדמות - זה הגוף של שוקי וישאל את הכיתה: ”איזו מתנה 
מתאימה לגוף של שוקי, מה ישמח אותו?“ (צבעים, גולות, כיפה)  המורה יפתח ”חלון“ בבובה, מה ישמח את הנפש 
(הרגשות) של שרי? (ברכה יפה, מסיבה מושקעת) המורה יפתח ’חלון‘ נוסף, מה ישמח את הנשמה שלה? (סידור, 

מעשה התנדבות לכבוד יום ההולדת)
בח“י באלול נולד אדמו“ר הזקן שכתב את ספר התניא. בספר הזה הוא מספר לנו שהנשמה של יהודי מיוחדת מאוד. 

הגוף והנפש שראינו אצל שרי יש גם לגוי, אך נשמה אלוקית יש רק ליהודי.

לאחר שהבחנו בשלושה מרכיבים אצל היהודי נשייך אמירות למרכיב המתאים באמצעות משחק. התלמידים יעבירו 
מאחד לשני קופסא ובתוכה קטעים של אמירות שונות (נספח 4) ובנוסף גם שלוש רצועות בריסטול בצבעים שפורטו 
בפתיחה (לשיקול המורה- יתכן ומבחינת גודל הכיתה כדאי להכפיל את הכמות ולהעביר לשתי קופסאות שתעבורנה 

בכיתה במקביל). כשהמורה ייתן את האות (באמצעות מחיאת כף וכדו‘) הקופסא תיעצר ומי שהקופסא בידיו יקריא את 
הפתק וישייך אותו לאחד המרכיבים או לחילופין אם ישלוף דף צבעוני הוא ידגים אמירה מתאימה לצבע שהוציא. 

פעילות 1:  כל מרכיב והאמירות שלו 

פתיחה: אחד או שלושה? 

שיעור מס' 1 חב"ד חכמה – פותחים  כוחות ויכולות - מי את? הכרות עם הנשמה 
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מהלך שיעור
יש בנו מרכיבים

המורה יחלק לתלמידים את דף העבודה )נספח 5( ובו סיפור העוסק בהבדל בין גוי ליהודי המתבטא בכך שהמטרה של 
היהודי בעשיית פעולות גשמיות היא לעבוד את ה’ לעומת זאת הגוי ממלא מאוויים גשמיים לשם מטרות גשמיות. בהמשך 

לסיפור תהיה משימה וציור המבטא את אחד המרכיבים. 

אחד התלמידים יקרא בפני המליאה את הסיפור. באמצעות כמה שאלות הבהרה יחודד המסר של הסיפור. בהמשך יציגו 
התלמידים את הציורים שהכינו והכתה תנחש לאיזה מרכיב הוא קשור.  

פעילות 2: נשמה - רק ליהודי 

סיום: הנשמה משנה את כל התמונה 

שיעור מס' 1 חב"ד חכמה – פותחים  כוחות ויכולות - מי את? הכרות עם הנשמה 
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שיעור 1 חב"ד חכמה פותחים

אני בחברה / כוחות ויכולות

 כוחות ויכולות
שיעור 1מי את? הכרות עם הנשמה 

נספח 2: 



שיעור 1 חב"ד חכמה פותחים

אני בחברה / כוחות ויכולות

 כוחות ויכולות
שיעור 1מי את? הכרות עם הנשמה 

נספח 4: 

אני כל כך אוהב גלידה

אני הכי חשוב

אקשיב רק לעצמי

?מתי כבר תגיע ארוחת עשר

יש למשהו שוקולד? מתחשק לי

כיף לי לדעת שאוהבים אותי

חשוב לי שיהיה לי שמח

אני ממש מאוכזב מהציון בתורה

רבתי עם ארי ואני עצוב

אני תמיד קשור להשם

כל מה שאני אומר זה אמת

משמח אותי לקיים מצוות

אני חלק מהשם

הגעתי לעולם לשם שליחות

כדאי לקיים מה שהשם רוצה




