
אני בחברה - כוחות ויכולות
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אני בחברה - כוחות ויכולות

שיעור מס’ 1כוחות ויכולות: מי אני באמת? האני הפנימי שלי חב”ד חכמה פותחים

נושא שיעור
 מה אני רוצה באמת?

הכרת הרצון הפנימי האמיתי של האדם, היא אחד משלבי הלמידה והזהות הבסיסיים של בן אנוש. בשנים 
הראשונות להתפתחות הילד, הוא לומד לזהות מהם הצרכים והרצונות שלו. בתור יהודים, אנו מורכבים 

מנפש אלוקית- נשמה, ומנפש בהמית. הנפש האלוקית היא חלק אלוקה ממעל ממש ורצונה הוא להתחבר 
לה' ע"י שהגוף יקיים את המצוות וילמד תורה. תפקידה הוא לעורר את האדם לקיום מצוות. לעומתה הנפש 

הבהמית מתחברת לצרכי הקיום הפיזי. בטבעה היא 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.  רצונותיה של הנפש האלוקית אינם גלויים, ואנו צריכים 
לקלף את השכבות של 'הנפש הבהמית' כדי לזהות מהו באמת רצונה הפנימי של הנשמה. כשנכיר ונתוודע 
לרצון הפנימי, נוכל גם ליישם אותו ביתר הצלחה. אז תהיה לאדם מודעות וכח לדרג את הרצונות 'הגשמיים' 

בהתאם לסדר העדיפויות ולתת מקום מרכזי בחייו לרצונותיה של הנפש האלוקית. 

א.  התלמידים יזהו את רצונותיהם.

התלמידים יבחינו בין רצון פנימי הנובע מהנשמה לרצון חיצוני הנובע מה'גוף'. ב. 

ג.  התלמידים יעמדו על החשיבות שבהעדפת רצון פנימי על פני רצון חיצוני.

ד.  התלמידים יעריכו את רצונותיהם וידרגו אותם בהתאם לרצון האלוקי. 

התלמידים יקשרו בין החיבור לרצון הפנימי לבין היכולת לחזור בתשובה. ה. 

פתיחה            משחק הפרח                        5 דקות, יחידני

פעילות 1            בעקבות הרצונות                   10 דקות, מליאה

פעילות 2            פרח מחודש                       5 דקות, יחידני

פעילות 3            דיסק חדש                         20 דקות, מליאה ויחידיני

סיום            הרצון הפנימי                        5 דקות, מליאה

- סיפור )נספח   2(

- פרח המשאלות )נספח 1(

- דף עבודה )נספח  3 (

- מארז חומרים להכנת עטיפת דיסק לכל קבוצה/זוג. 

     במארז יהיו:

שתי שמיניות בריסטול צבעוניות, מספרים, דבק פלסטי, סרגל, נייר דבק, טושים, נצנצים להדבקה,     

     פלסטלינה צבעונית. 
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מהלך שיעור
 מה אני רוצה באמת?

פתיחה: משחק הפרח

בחוברת הנספחים מופיע ציור של פרח עם 3 שכבות.

ההנחייה לתלמידים:

"אנו מתקרבים לראש השנה. כולנו מבקשים ורוצים מהקב"ה המון דברים... בפרח הזה נכתוב מה אנו רוצים באמת 

לשנה החדשה. הרצונות שלנו יכולים להיות מכל מיני סוגים, וקשורים לכל מיני מעגלים בחיינו: בכיתה, במשפחה, 

בקהילה, בעולם כולו. כל אחד יכתוב עכשיו את רצונותיו באופן הבא: 

במעגל הפנימי של עלי הכותרת - מה אני הכי הכי רוצה. 

במעגל האמצעי - מה אני רוצה, ברמה קצת פחות גבוהה. 

ובמעגל החיצוני - רצונות נוספים. 

אך משניים בחשיבותם לאמצעיים. )רוצה, אבל זה לא חשוב כמו הרצונות הקודמים.(

התלמידים יכתבו את רצונותיהם לפי ההוראות.

פעילות 1: בעקבות הרצונות

שלב א'
המורה יבקש מכל התלמידים להוציא מחק ולהניח ליד הדף. ויבקש מהתלמידים 

לקרוא בשקט לעצמם או לחבריהם לשולחן את מה שכתבו. מי שרוצה יוכל לקרוא בקול ולשתף בבחירות שלו.  

שלב ב'
המורה יעורר בכתה דיון.

נקודות לדיון:
‹  האם אנו בטוחים בבחירה שלנו? 

‹  האם הדברים שכתבנו, שאותם אנו הכי הכי רוצים, הם החשובים באמת? 
‹  שמא אנחנו יכולים להעביר פריטים משכבה אחת לשניה? 

לדוגמא: מישהו כתב בהתחלה שהוא רוצה מאד לנסוע ללונה-פארק. ובשכבה השניה - שסבתא תבריא. בקריאה 
שניה התל' יבין שהרצון שסבתא תבריא חשוב יותר מהלונה פארק. והוא יחליף אותו. 

נקרא ונראה. מה אנחנו באמת רוצים יותר:
שסבתא תבריא או שיקנו לנו ארגז ממתקים?   -        

שנצליח בלימודים או שיקנו לנו בגד חדש?  -        
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מהלך שיעור
 מה אני רוצה באמת?

סיום - מגרש המשחקים של הר

פעילות 2: פרח מחודש

התלמידים יתקנו את הפרחים מחדש. בעקבות הדיון.   

פעילות 3: דיסק חדש

המורה יקריא את הסיפור 'מה אני באמת רוצה'? )נספח  2( זהו סיפור על זמר שזכה להצלחה גדולה אך גילה 
באמצע חייו מה הוא באמת רוצה... וחזר בתשובה. 

לאחר קריאת הסיפור יקיים פעילות יצירתית בעקבות הסיפור )נספח 3(. במהלך ההפעלה, התלמידים יכתבו מס' 
שאלות לגיבור הסיפור. ולאחר מכן יקשטו עטיפת דיסק המתאימה לשינוי שעבר בחייו.

סיום: הרצון הפנימי

יתקיים שיח בין המורה לתלמידים. 

נקודות לדיון:
‹  מהו הרצון הפנימי שלנו? 

‹  מה גורם לנו לא לפעול על פי הרצון הפנימי שלנו?
‹  איך אפשר לעורר את הרצון הפנימי? 

המורה ירשום על הלוח כמה רצונות פנימיים משותפים, שיתאימו לרצון ה' ולשנה החדשה הבעל"ט. 
)כותבים על הלוח מסקנות כלליות(.
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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
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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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