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אני בחברה / תיקון המידות

נקודת הפתיחה לכל עניין תיקון המידות היא היכולת לשלוט על התאווה הרגעית או התגובה 
האינסטינקטיבית. חז"ל בפרקי אבות אומרים: "איזהו גיבור הכובש את יצרו". האיפוק הוא יכולת 
ואף  היצר  וריסון  איפוק  של  בנושא  רבות  עוסקת  החסידות  תורת  ה'.  עבודת  לכל  בסיסית 

מעניקה כלים מעשיים בעבודה זו. הדבר הראשון שהאדמו"ר הזקן אמר לחסידיו היה: 
"מה שאסור - אסור. והמותר – מיותר". חסידי האדמו"ר הזקן התאמצו לוותר גם על הדברים 
ולהתקדם  להמשיך  כיצד  הזקן  האדמו"ר  אותם  הדריך  אז  ורק  שנים,   4-3 במשך  המותרים 

בעבודת המידות. 
אחד הדברים היסודיים אליהם מחנכת תורת החסידות היא ההתגברות על היצר והשליטה 
בצרכים ובדחפים שלנו. עד כדי כך שגם בדברים שמותר לנו לאכול או לעשות, עלינו לשאול 

את עצמנו אם אנחנו באמת צריכים אותם, או רק רוצים או מתאווים אליהם...

התלמידים יבחינו בין גבורת הנפש לגבורת הגוף וידונו מי משתיהן נעלית יותר.. 1

התלמידים יחוו את הקושי שבאיפוק ויפנימו את הקשר בין התגברות להתבגרות.. 2

התלמידים יכירו מתוך מקורות חסידיים את חשיבות ההתגברות והברכה שבעקבותיה.. 3

פתיחה

פעילות 1

פעילות 2

סיום

מהי גבורה? ההבדל בין גבורת הגוף והנפש

ההתגברות מצביעה על התבגרות

ההתגברות כבסיס לעבודת המידות

דף עבודה

5 דקות / מליאה

10 דקות / מליאה

20 דקות / קבוצות

10 דקות / יחידני

דמויות עם בלון קומיקס )נספח 1( 	 

ציורים של תינוק, תלמיד, איש עסקים )נספח 2(	 

המשימות )נספח 4(	 

תשובון לדף העבודה )נספח 6( 	 

 	 ) 3 כרטיסיות משפטים )נספח 

 	) 5 דף עבודה )נספח

נושא שיעור
מיהו הגיבור?
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מערך שיעור
מיהו הגיבור?

המורה יתלה על הלוח דמויות עם בלון קומיקס המספרות על מעשה גבורה שעשו )נספח 1(

ויבקש מן התלמידים לחלק את הדמויות שעל הלוח לשתי קבוצות.

המורה יפרה דיון בכיתה: 

מהו גיבור בעיניכן?  >

לאיזה גיבור מהגיבורים שעל הלוח אתם מתחברים?  >

איזה גיבור לדעתכם מקבל יותר הערכה על הגבורה שלו?  >

המורה יבקש מהתלמידים להיזכר במשנה מפרקי אבות המביעה את יחס היהדות לגבורת הנפש: 

"בן זומא אומר.... איזה הוא גיבור- הכובש את יצרו" )אבות ד,א(. כדאי להתעכב על המשנה ועל בסיסה לנהל 

את הדיון. 

מטרת הדיון היא לעורר את החשיבה של התלמידים לעוצמה שיש בגבורת הנפש, על אף שקל יותר להזדהות 

וללא  כי היא נעשית בשקט  עם גבורת הגוף. לעתים, גבורת הנפש אינה מקבלת את ההערכה הראויה לה 

פרסום. 

 - המורה יודיע שהיום יתמקד השיעור בגבורה מסוימת בנפש – גבורת האיפוק. נשחק משחק שדרכו נחווה 

את הקושי שבאיפוק.

פתיחה: מהי גבורה? ההבדל בין גבורת הגוף והנפש

הכיתה תשב במעגל והמורה יבקש מכולם להוריד את הראש או לעצום את העיניים. הוא יחביא חפץ באופן 

כזה שהעומדים במעגל יוכלו להבחין בו. המורה יבקש מכולם להיעמד בתוך המעגל ולחפש את החפץ עם 

העיניים. מי שהבחין בחפץ יתיישב בזריזות במקום. המשחק חייב להתנהל בשקט מוחלט. אין להשמיע שום 

רחש, לא לצחוק או לקרוא קריאות שמחה כשמוצאים. מי שנשאר אחרון ולא מוצא את החפץ יוצא מהמשחק. 

המורה ימנה משקיף שיצפה בתגובות התלמידים.

המורה יסכם את המשחק: 

האם מלכתחילה הוראות המשחק היו נשמעות לכם קשות לביצוע?   >

מה חשתם במהלך המשחק?   >

שאלה למשקיף, אלו תגובות של תלמידים ראית במהלך המשחק?  >

שאלה למשקיף, מי מהתלמידים הצליח לעמוד במשימה ולמי היה קשה?  >

מדוע היה קשה לנו לשלוט ולהישמע לכללי המשחק?  >

הערה: רצוי לתת לתלמידים המשקיפים את השאלות אותן הן יישאלו מראש. 

- המורה יראה תמונה של דמויות שונות )נספח 2( ויבקש מהתלמידים לתת דוגמאות להתמודדויות ופיתויים 

העומדים בפני כל דמות: תינוק, תלמיד, איש עסקים.

פעילות 1: ההתגברות מצביעה על התבגרות
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מערך שיעור
מיהו הגיבור?

פעילות 2: ההתגברות כבסיס לעבודת המידות

)היכולת  אתכפיא  בנושא  משפטים  ועליהן  כרטיסיות  ערימת  תקבל  קבוצה  כל  לקבוצות.  תתחלק  הכתה 

להתאפק מלעשות רצונות חומריים( המעובדים מתוך תורת החסידות )נספח 3(. לתלמידים יינתנו חמש דקות 

לקרוא את המשפטים. המורה יכול לקרוא את המשפטים יחד עם הכיתה ולהסביר במידת הצורך. 

לאחר מכן המורה יציג בפני הכיתה את סולג'ר )חיבור המילים של סול - נשמה וסולג'ר - חייל(, אחד התלמידים 

המחופש לחייל. 

בכל פעם, המורה יציג בפני הקבוצות משימה )נספח 4(, אתגר בו החייל צריך לעמוד. על כל הכוונה נכונה 

)שימוש בכרטיסיות הרלוונטיות למשימה( שהקבוצה נותנת לסולג'ר היא תקבל נקודה. ההכוונה צריכה להיות 

קשורה למקורות שהוצגו לפני התלמידים.

סיום: דף עבודה

התלמידים ימלאו דף )נספח 5( ובו תרשים שיסכם את כל המשפטים. 

המשך פעילות 1: ההתגברות מצביעה על התבגרות 

המורה יעורר דיון קצר בנושא עמידה בפיתויים: 

האם כולם מתמודדים עם אותם פיתויים? אלו דברים מהווים פיתוי עבורכן?   >

מה אתם מרגישים כאשר אתם מצליחים לעמוד בפיתוי?  >

האם הפיתויים של התינוק יהוו קושי עבור מבוגר? מדוע?  >

האם יש קשר בין גיל לבין היכולת לעמוד בפיתוי? מהו?  >

יותר בוגר יש לו מסוגלות  היכולת לעמוד בפיתוי ולהתגבר מוכיחה על בגרות. ככל שהאדם  ביניים:  סיכום 

יותר להתגבר. כאשר מגיעים לגיל בת מצווה, זהו גיל בוגר שבו יש אפשרות להתגבר, בפרט שבגיל זה נכנסת 

לתמונה הנפש האלוקית שהיא מסייעת לכח של הטוב לגבור. 
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נספח 3

הבסיס לכל עבודת ה’ הוא האיפוק. האדמו”ר   .1
הזקן אמר לחסידיו: “מה שאסור- אסור. ומה 

שמותר- מיותר”.

6. כאשר יהודי עובר עבירה, באותו הרגע הוא 
נפרד מהקב”ה וחותך חוט מהחבל הקושר אותו 

עם ה’!

האדם נברא בצורה כזאת שלמוח יש כוח   .2
לשלוט על הלב )על התאוות(. כשמתחשק לעשות 
משהו צריך לעצור ולחשוב עם המוח האם הדבר 

מתאים ליהודי ולחסיד.

7. לפעמים צריך להסיט את המחשבה ובמקום 
המחשבה השלילית להכניס מחשבה טהורה 

ונקייה. למשל בשעת התפילה – לא ניתן כניסה 
למחשבות שמבלבלות ומפריעות!

אחת העצות להתגברות המוח על הלב היא   .3
הסחת הדעת, כלומר לחשוב מחשבה אחרת, או 

לעשות משהו אחר.

8. בספר הזוהר כתוב שעבודת האתכפיא 
)ההתגברות( גורמת את נחת הרוח הגדול ביותר 

לקדוש ברוך הוא!

צריך לעורר את האהבה והיראה מה’ על-  .4
ידי שחושבים על עוצמתו של הקב”ה וגדלותו 

והאהבה שלו אלינו. זה נותן כוח לבטל את הרצון 
של האדם ולקיים את רצון ה’.

9. הסיבה שבגללה ה’ ברא את העולם, היא כדי 
שיהודים יתגברו ויכופפו את הרצון שלהם, לרצון 

ה’!

5. נשמתו של יהודי היא חלק מהקב”ה ולכן רצונה 
האמיתי הוא לקיים מצוות ולעשות לה’ רק נחת.

10. כאשר אדם עושה השתדלות קטנה מצידו, 
הקב”ה מסייע לו סיוע גדול! מספיקה ההתגברות 

הקטנה – “והתקדשתם” כדי שהקב”ה יעזור 
שבסוף “והייתם קדושים” – נצליח לגרש את היצר 

הרע לחלוטין!
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נספח 4

לשימוש המורה

משימה א’: 

הכירו את Soldier )כך הכתיב באנגלית(

סולג’ר הוא חייל העומד לצאת לקרב. 

.)soul( סולג’ר הוא אינו סתם חייל. הוא גיבור הנלחם במלחמת הנפש

ואתן עומדות לתת לו הנחיות ועצות כדי שינצח!

לסולג’ר יש אפשרות לקחת עימו למסע רק יכולת אחת – 

חשבו מהי היכולת החשובה ביותר במלחמת הנפש והרימו כרטיסיה שבה הוכחה לכך! )למורה - כרטיסיה 1(.

איפוק,  עצמי,  בטחון  )חכמה,  הנפש:  של  למלחמה  ביותר  החשובה  היא  מהן  איזו  החליטו  יכולות.  כמה  להלן 

יצירתיות(.

משימה ב’: 

סולג’ר מתלבט האם להשתמש במהלך הלחימה בלב או במוח? מה אתן אומרות – למי לתת את הכוח?

נמקו את תשובתכן באמצעות הרמת כרטיסיה מתאימה! )למורה: המוח, כרטיסיה 2(

משימה ג: 

תנו לסולג’ר לפחות שלושה משפטים איתם הצד המנצח יוכל לשלוט על הצד השני. )למורה: כרטיסיות 3-6 (.

משימה ד: 

סולג’ר שלנו נמצא במאבק תמידי וכואב 

הוא לעיתים מוצא את עצמו תוהה וחושב...

האם שווה לי בכלל להתאפק? 

מה אני מרוויח כאן? אולי כדאי להתחמק? 

כתבו לסולג’ר מכתב

ושכנעו אותו מדוע כדאי לו להתאפק. עליכן לשלב לפחות שתיים מהכרטיסיות שבידכן. )למורה 7-9(.
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נספח 6

תשובון למורה
גזרו את המשפטים שבתחתית הדף והדביקו אותם במקום המתאים בתרשים. 

:

 ואיך המוח על הלב יוכל לשלוט

 ואיך המוח על הלב יוכל לשלוט

 הבסיס לכל עבודת המידות
הוא האיפוק – היכולת לשלוט

 למי תהיה יכולת ההחלטה
)הקף( המוח / הלב יקבל את השליטה!

 למי תהיה יכולת ההחלטה הבסיס לכל עבודת המידות

על- מה’  והיראה  האהבה  את  לעורר  צריך   .4
ידי שחושבים על עוצמתו של הקב”ה וגדלותו 
את  לבטל  כוח  נותן  זה  אלינו.  שלו  והאהבה 

3. אחת העצות להתגברות המוח על הלב היא 
הסחת הדעת, כלומר לחשוב מחשבה אחרת, או 

לעשות משהו אחר.

6. כאשר יהודי עובר עבירה, באותו הרגע הוא 
נפרד מהקב”ה וחותך חוט מהחבל הקושר אותו 

עם ה’!

ולכן  מהקב”ה  חלק  היא  יהודי  של  נשמתו   .5
רצונה האמיתי הוא לקיים מצוות ולעשות לה’ 

נחת. רק 

7. לפעמים צריך להסיט את המחשבה ובמקום 
טהורה  מחשבה  להכניס  השלילית  המחשבה 
ונקייה. למשל בשעת התפילה – לא ניתן כניסה 

האתכפיא  שעבודת  כתוב  הזוהר  בספר   .8
)ההתגברות( גורמת את נחת הרוח הגדול ביותר 

הוא! ברוך  לקדוש 

היא  העולם,  את  ברא  ה’  שבגללה  הסיבה   .9
כדי שיהודים יתגברו ויכופפו את הרצון שלהם, 

ה’! לרצון 

הבסיס לכל עבודת ה’ הוא האיפוק. 
האדמו”ר הזקן אמר לחסידיו: “מה 
שאסור- אסור. ומה שמותר- מיותר”.

כוח  יש  שלמוח  כזאת  בצורה  נברא  האדם   .2
כשמתחשק  התאוות(.  )על  הלב  על  לשלוט 
המוח  עם  ולחשוב  לעצור  צריך  משהו  לעשות 
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