
אני בחברה  - כוחות ויכולות

מערך שיעור
אלוקים אחד ושני עולמות

בשיעור הקודם נלמדו שלושת המרכיבים שביהודי. שיעור זה מתמקד בכך שבניגוד לגוף ולנפש 
ה”זועקים” את צרכיהם, הרי שעל היהודי מוטל להתאמץ לשמוע את קול הנשמה האלוקית 
והנפש אינם תמיד לטובתו,  כי דרישות הגוף  ולזהות את צרכיה. בנוסף, על היהודי להתבונן  
וזאת בניגוד לרצון הנשמה הרוצה שהיהודי יוציא לפועל את רצון ה’ בעולם, שזה וודאי לטובתו.

 

 

התלמידים יבחינו בהבדלים בין הגוף והנפש לנשמה. א. 
התלמידים יסיקו כי ההקשבה לנשמה  דורשת השקעה. ב. 

התלמידים ילמדו כי משתלם לציית לנפש האלוקית  מבחינה גשמית ורוחנית ג. 

פתיחה:   למי מקשיבים?                                        10 דקות, מליאה

פעילות 1:   במי נבחר?                                      10 דקות, מליאה

פעילות 2:   שני עולמות ואלוקים אחד                         10 דקות, מליאה

סיום:   הרווח האמיתי                                    15 דקות, מליאה

- שרי, הדמות משיעור 1 
- מכתבי השכנוע )נספח 3(

- סיפור “שני עולמות ואלוקים אחד” )נספח 5(
) - אמירות לתליה על הלוח )נספח 1 

( אם יש מפלסטיק - עדיף. - סטטוסקופ )נספח 2 
 ) - אוזן )נספח 4 

- 10 רצועות בריסטול מהודקות כמו כתר בשלושת צבעי המרכיבים כפי שהשתמש המורה 
  בשיעור הקודם )כתום, אדום, צהוב(
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אני בחברה  - כוחות ויכולות

מהלך שיעור
אלוקים אחד ושני עולמות

המורה יתלה על הלוח את שוקי, דמות הבובה מהשיעור הקודם. לשוקי יש שלושה דברים שמטרידים אותו. המורה יתלה 
את האמירות על הלוח (נספח 1) וישאל את התלמידים: ”נחשוב יחד איזה צורך ירגיש שוקי הכי חזק? איזה צורך לא יתן 

לו להמשיך בסדר היום הרגיל שלו?“ הכיתה תדרג  את הצרכים לפי הסדר בו סביר כי שרי תתייחס אליהם (גוף, נפש, 
נשמה) המסקנה תהיה שאם שוקי לא יקשיב לנשמה שלו בצורה מכוונת הוא פשוט לא תשמע אותה, בניגוד לנפש 

ולגוף שהצרכים שלהם נשמעים יותר.
המורה יבחר תלמיד שיהיה ה‘מאזין‘ ויחבוש סטטוסקופ (מפלסטיק או מצויר נספח 2). הוא יסביר כי תפקידו של 

הסטטוסקופ של הרופא להאזין לנשימות. גם בכיתה נאזין לרצונות שלנו עם הסטטוסקופ המיוחד הזה. התלמיד יחבוש 
את הסטטוסקופ ויספר לכיתה מה רצה הגוף שלו באותו בוקר? המורה יעביר את הסטטסקופ לתלמידים נוספים 

שיספרו לכיתה מה רצתה מהם הנשמה באותו בוקר? מה אמרה להם הנפש לעשות? מה אמר הגוף?
סיכום ביניים:

כשם שבאזנים של הגוף קל לנו לשמוע צעקות ושומעים אותן ללא מאמץ, ואילו כדי לשמוע את הנפש (פעימות הלב) 
הולכים לרופא כדי שישמע עם מכשיר מיוחד, כך הנשמה - בגלל העדינות שלה, יש להקשיב לה בצורה מיוחדת, אחרת 

היא לא תשמע.

שלב א’: הבנו שלא פשוט  להשמע לנשמה אך מדוע חשוב כל כך לשמוע אותה? כדי להבין מדוע דווקא לנשמה כדאי 
והכיתה תחליט למי  לו תמיד,  יספר מדוע כדאי להשמע  וחשוב להשמע תערך בכיתה הצבעה. כל אחד מהמרכיבים 

באמת כדאי להשמע תמיד.
כל תלמיד יקבל אוזן חצויה ואוזן שלימה. המורה יקריא את נאומי השכנוע של כל מרכיב )נספח 3( והתלמידים יבחרו 
במי שתמיד פועל לטובתם. המרכיב שיש להשמע לו רק לפעמים, יסומל באמצעות אוזן חצויה, והמרכיב שיש להשמע 

לו תמיד, יסומל באמצעות אוזן שלימה. )נספח 4(
מסקנה: למרכיבים )כמו רצון הנפש, או צרכי הגוף( לפעמים כדאי להשמע ולפעמים לא. אך הנשמה היא חלק מה’ ולכן 

תמיד תמיד כדאי להקשיב לה ולשמוע בקולה.

פעילות 1:  במי נבחר?

פתיחה: למי מקשיבים? 
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המורה יקריא את סיפור “שני עולמות ואלוקים אחד” )נספח 5(. לגיוון ניתן לחלק את הסיפור בין שלושה תלמידים כדי 
שכל אחד מהם יקרא קטע.

סיכום ביניים:
יפנה את השאלה לכיתה, מדוע  לנו להיות מאושרים באמת. המורה  גורמת  ושני עולמות’  ‘אלוקים אחד  האמונה שיש 
הנשמה פועלת באמת לטובת היהודי? )מקדמת את היהודי למטרה האמיתית שלשמה נברא - לעבוד את ה’, וזהו הרצון 
האמיתי של כל יהודי. ישנו  גם רווח צדדי מקיום רצון ה’- הרגשת סיפוק, רוגע, הצלחה וכו’(. כאשר מקשיבים לנשמה, 

שומעים שהיא אומרת לנו לוותר, להתחשב בזולת וכן למלא את רצון ה’.

המורה יעביר בכיתה עשרה כתרים מבריסטול המחולקים לצבעי המרכיבים. המורה יפעיל מוזיקה וכשיעצור את המנגינה, 
כל תלמיד שכתר נעצר אצלו יחבוש אותו ויאמר מה הרצון של אותו מרכיב. התלמיד יחוה דעתו אם במקרה כזה כדאי 
לממש את רצונו ומדוע. לאחר מכן, הכיתה יכולה להציע רשימת רווחים שאותם מקבלים אם נשמעים לנשמה, כאשר 

בהתחלה יציינו שמקיימים את רצון ה’ שזה הרווח האמיתי.

פעילות 2: שני עולמות ואלוקים אחד

סיום: הרווח האמיתי 

אני בחברה  - כוחות ויכולות

מהלך שיעור
אלוקים אחד ושני עולמות

שיעור מס' 2 חב”ד בינה – מתבוננים  כוחות ויכולות - מי את? הכרות עם הנשמה 

שלב ב’: המורה יספר על הרבנית חנה אמו של הרבי: ב-ו’ בתשרי יחול יום פטירתה של הרבנית חנה, אימו של הרבי. 
הרבנית חנה ורבי לוי יצחק, הוריו של הרבי, חיו במסירות נפש ברוסיה בשנים שבהן היה אסור לשמור תורה ומצוות, ומי 
ששמר תורה ומצוות נענש. מה הגוף יאמר לעשות במקרה כזה? מה הנשמה? המורה יספר כי בפועל שמרו הוריו של 
וכן בתקופת מאסרו.  הרבי את המצוות במסירות נפש, כשהרבנית חנה מסייעת לבעלה הצדיק משך כל שנות רבנתו 
הרווח מפעילותה לא היה רק אישי אלא גם של כל עם ישראל. בזכותה רבי לוי יצחק עזר למאות יהודים לקיים מצוות 

רבות וחשובות ובזכותה גם ניצלו הכתבים שלו, כך שכולם יוכלו ללמוד בהם.
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שיעור 1

אני בחברה / כוחות ויכולות

 כוחות ויכולות
שיעור 2מי את? הכרות עם הנשמה  חב"ד בינה מתבוננים

נספח 3: 

תלמידים נכבדים,

אני הגוף. אני חשוב ומשמעותי לכן תמיד הקשיבו רק לי. אני דואג 
שתשנו כשצריך, שתאכלו, שתשתו. לכן אני מאוד חשוב, כלומר, בדרך 

כלל... שימו לב שלפעמים אני אומר לכם לאכול המון סוכריות טופי וזה 
לא ממש בריא, או לבקש עוד ועוד פיצה עם המון גבינה צהובה. מה 

לעשות? זה אני, כשטעים, קשה לי להתגבר. נו, אף אחד אינו מושלם... 
וכשאתם עייפים ופשוט קשה לכם לקום בבוקר ואתם מאחרים לבית 
ספר, אז זה שוב אני. אני לוחש לכם שלא משנה כמה ישנתם - תשנו 

עוד...לכן כדאי לבחור בי....

תלמידים נכבדים,

 נכון תמיד שואלים איך אתם מרגישים? זה בגלל שרגשות הם כל כך 
חשובים...צריך להקשיב לנפש, אך האמת היא שלהשמע רק לנפש, זה 

עלול להיות בעייתי. אם נניח שאתם מאוד מאוד כועסים, אני יכולה 
להציע לכם לשבור צלחת או שתיים, וגם אם אתם מאוד עסוקים ויש 

לכם מחר מבחן בחשבון אני יכולה לארגן שמרוב לחץ תשכחו את כל לוח 
הכפל. לא נעים... אני גם יכולה לגרום לכם שתהיו כל כך ביישנים עד 

שתשתקו גם כשיש לכם משהו ממש חשוב לומר... תבינו, אין כמו 
הנפש! צריך להרגיש ולחיות רק על פי הנפש... תבחרו רק בי!

זו אני, הנשמה. הכינוי שלי זה חלק אלוק ממעל ממש. חלק מה'. באמת. 
ולא רק שאני חלק ממנו, אני תמיד קשורה אליו. אני אחראית לזה 

שתתנהגו באהבת ישראל ותתחשבו בחברים. לדוגמא אם מישהו הגיע 
עצוב לכיתה אני אדאג שתשמחו אותו. אני גם אחראית לזה שתגידו 
תהילים, תתפללו ותתחברו לה' וגם אם אתם מאוד נעלבתם, תצליחו 

להתאפק. אני אף פעם לא משקרת לכם כי אני חלק מה' שהוא אמת, אז 
גם אני-כולי אמת...
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נספח 4: 






