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נ נ חב”ד בינה מתבונניםנ תיקון המידות - גאווה

אני בחברה – תיקון המידות

שיעור מס’ 5

נושא שיעור
הגאווה - מחלה שאפשר לרפא

בשיעור זה נעמוד על השלכותיה של מידת הגאווה בתחומים השונים. בפן האישי, הגאוותן בטוח בעצמו 
ואיננו מוכן לקבל ביקורת, וכך איננו מאפשר לעצמו להתקדם ולהשתפר. גם מבחינה חברתית הוא סובל. 
החברה אינה אוהבת אדם המתנשא מעליה וחש שהוא הטוב מכולם, ולכן הגאוותן איננו אהוב ואף דחוי. 

לעתים יש מצב שבו החברה מקבלת עליה את המתנשא בשל פחד. תופעה זו מזיקה לחברה ואף ליחידים 
שבה. יתרה מזו, מצבו הרוחני איננו טוב כלל ודורש שינוי מהותי. עליו נאמר: "דוחק רגלי השכינה" )חגיגה 
טז.(, "אין אני )ה'( והוא )הגאוותן( יכולים לדור בעולם" )סוטה ה.( וכן "תועבת ה' כל גבה לב" )משלי טז, 
ה(. כלומר תחושת הגאווה לכאורה איננה משאירה מקום לקדוש ברוך הוא, ולכן השלב הבסיסי וההכרחי 

בעבודת ה' הוא הענווה.
ההתמודדות עם הגאווה נעוצה בשינוי המחשבה. האדם יוכל להשתחרר מתחושת ההתנשאות כאשר יַתְרגל 

מחשבות של ענווה: הכרה וידיעה שכישוריו ומעלותיו הם מתנה מאת ה', ועל כן יש לו שליחות מהבורא 
להשתמש בהם לתקן את עצמו ואת העולם.

התלמידים יגלו שהחברה דוחה את הגאוותן. א. 
התלמידים יבינו שקבלת הגאוותן בחברה בשל פחד היא תופעה מזיקה לחברה ב. 

        וליחידים שבה.
התלמידים יסיקו שהגאוותן מונע מעצמו התקדמות בתחומים שונים. ג. 

התלמידים יבינו שמצבו הרוחני של הגאוותן דורש שינוי מהותי. ד. 
התלמידים יבינו שדרך ההתמודדות עם בעיה נעוצה בשורש הבעיה. ה. 

התלמידים יזהו את בעיית הגאוותן: מחשבות שגויות. ו. 
התלמידים יתאימו דרך התמודדות עם מידת הגאווה: שינוי מחשבתי. ז. 

15 דקות, יחידני + מליאה פתיחה   בוחרים מועמד   

פעילות 1             פנייה אישית    5 דקות, מליאה

10 דקות, יחידני ומליאה פעילות 2             אין אני והוא יכולים לדור  

15 דקות, מליאה סיום              משנים חשיבה   

סיפור )נספח 2(  -

אירועים )נספח 4(  -

( + נייר דבק הגשת מועמדות )נספח 1   -

) דף עבודה )נספח 3   -

דפי ממו כמספר התלמידים  -

כדור  -

אני בחברה – תיקון המידות
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נ נ שיעור מס’ 4נ חב”ד בינה מתבוננים תיקון המידות - גאווה

אני בחברה – תיקון המידות

מהלך שיעור
הגאווה - מחלה שאפשר לרפא

פתיחה: בוחרים מועמד 

המורה יתלה על הלוח את "הגשת המועמדות" של שלושת התלמידים שעליהם עבדו בשיעור הקודם )נספח 1(: 
התלמיד הגאוותן, התלמיד הענו והענו המדומה.

על הכיתה לבחור את המועמד שיישלח מטעמה להיות הנציג בחידון: כל תלמיד יכתוב על דף ממו את שם התלמיד 
שבו הוא בוחר )מתוך שלושת התלמידים המופיעים על הלוח(, בתוספת נימוק מדוע לא בחר בשני התלמידים 

האחרים.
המורה יאסוף את כל הפתקיות, יפתח פתקית אחר פתקית ויסמן כוכבית על הלוח לצד התלמיד ששמו מופיע 

בפתקית. לאחר מכן ייערך סיכום בכיתה מי קיבל את מספר הקולות הגבוה ביותר ויהיה הנציג הכיתתי.

שאלות לדיון לדוגמה:
מדוע כל הכיתה או רובה בחרה בתלמיד הענו?  >

מה גרם לתלמידים שלא לבחור בגאוותן?  >
מה גרם לתלמידים שלא לבחור בענו המדומה? )אפשר להקריא חלק מן הנימוקים שנכתבו בפתקיות(.  >

מה, לדעתכם, היחס שמקבלים התלמידים הגאוותנים?  >
האם הכיתה מחבבת אותם?  >

האם מישהו ירצה לבקש מהם עזרה / להסתייע בהם / לספר להם על קשיים וכדומה?  >

המורה יספר: באחת הכיתות שבהן ערכו בחירות נבחר התלמיד הגאוותן.

שאלות לדיון לדוגמה:
מה, לדעתכם, הסיבה שהכיתה בחרה בו?  >

האם לגאוותנים יש מעמד חברתי גבוה? )לעתים קרובות כן, אך חוששים מהם ולא מחבבים אותם(.  >
מה קורה במקרה שילד גאוותן משתלט וכולם פוחדים? לאילו השלכות זה מביא?  >

סיכום ביניים: החברה אינה אוהבת אדם גאוותן. לעיתים היא מראה לו יחס מנוכר כפי שהיא חשה כלפיו )כמו 
בבחירות שקיימנו(, אך לפעמים בשל השתלטותו החברה פוחדת ממנו ומקבלת אותו. מצב כזה איננו בריא ועלול 

להרוס את החברה.

אני בחברה – תיקון המידות
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אני בחברה – תיקון המידות

פעילות 1: פנייה אישית

המורה יספר על תלמיד שנחלץ לעזרתו של התלמיד הגאוותן )נספח 2(, ויעצור את הסיפור בנקודה שבה התלמיד 
ניגש בהפסקה אל הגאוותן. את המשכו של הסיפור תיצור הכיתה יחד, בהכוונת שאלותיו של המורה.

שאלות לדיון לדוגמה:
כיצד לדעתכם יגיב התלמיד הגאוותן לפנייה של חברו לכיתה?  >

כיצד הוא יפרש את דבריו?  >
האם גאוותו תאפשר לו לקבל את הביקורת?  >

האם יוכל לשנות את דרכו?  >
הציעו דוגמאות נוספות למקרים שבהם הגאווה תמנע בעדו התקדמות ושינוי.  >

לסיום ישלים המורה את הסיפור.

סיכום ביניים: נוכחנו לראות עד כמה הגאווה גורמת רעה. האדם אטום לביקורות ואינו מאפשר לעצמו להשתחרר 
מתחושת הגאווה ולהתקדם, נוסף על הבעיה החברתית הקשה שהוא סובל ממנה. אבל זה עוד לא הכל...

פעילות 2: אין אני והוא יכולים לדור...

המורה יחלק דף עבודה )נספח 3( המציג סיפור והפעלות בנושא מצבו הרוחני של הגאוותן. העבודה בדף תיעשה 
במליאה ובאופן יחידני לסירוגין.

המורה יקרא בקול את תחילת הסיפור המופיע בדף. התלמידים ימלאו את הפעילות הראשונה בדף באופן יחידני, 
ולאחר מכן המורה יערוך משוב על הפעילות. כך גם בפעילויות הבאות בדף. אם הכיתה מתקשה, אפשר לעבוד 

יחד במליאה. אם הזמן קצר אפשר לוותר על דף העבודה, לספר את הסיפור ולשאול את השאלות בעל פה.

סיכום ביניים: הגאווה היא מחלה קשה מאוד: היא גורמת לחברה לדחות את הגאוותן, היא מונעת מהגאוותן 
להתקדם באופן אישי, ובעיקר משפיעה לרעה על מצבו הרוחני. בואו וננסה למצוא לה תרופה... 

סיום: משנים חשיבה

משחקים בכדור במשחק מסירות. בכל פעם שאחד התלמידים רוצה לזרוק את הכדור לחברו, יציג המורה אירוע 
מדף האירועים שלפניו )נספח 4(. על התלמיד להציע חשיבה מתאימה כדי לגבור על רגש הגאווה הקשור לאירוע, 

ורק אז למסור את הכדור הלאה. 

אפשר לשדרג את המשחק ולחלק את הכיתה לשתי קבוצות. 

מהלך שיעור
הגאווה - מחלה שאפשר לרפא
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שיעור 5

היחיד בחברה / תיקון המידות

חב"ד בינה 
מעמיקים

תיקון המידות
גאווה

כתה ד ב״ה

נספח 1

הגשת מועמדות

שם התלמיד:

נחומי
אני חושב שאני מתאים   לייצג את 

הכיתה.

אלמד את החומר לחידון    כמו שצריך.

אני מאמין שבעזרת ה'  אוכל גם להצליח, 
וכך להביא כבוד לכיתה שלנו. 

 



שיעור 5

היחיד בחברה / תיקון המידות

חב"ד בינה 
מעמיקים

תיקון המידות
גאווה

כתה ד ב״ה

נספח 1

הגשת מועמדות

שם התלמיד:

דניאל
לא נעים לי להגיד, אבל אתם יודעים 

שבאמת-באמת אני הכי מוצלח בכיתה.

תראו  עוד  אתם   שאצליח.  ספק  לי  אין 
שהבחירה בי הייתה הכי טובה...

ואז סוף-סוף תבינו שלמרות הענווה שלי – 
באמת, אני הכי מוכשר! 



שיעור 5חב"ד בינה מתבונניםתיקון המידות- גאווה

נספח 2

חבר נחלץ לעזרה- סיפור

אתם יודעים, מאיר כל כך נעלב שהוא לא נבחר. זה ממש פגע בו. הוא תמיד חשב 
מעוניינים  ולא  אותו  מעריכים  לא  בכלל  שחברים  גילה  ופתאום  מוצלח  הכי  שהוא 
בהפסקה  למאיר  ניגשתי  לה...  לעזור  קצת  החלטתי  הכיתה.  של  הנציג  יהיה  שהוא 
ואמרתי לו: ״ראיתי שנעלבת מהבחירות שעשו בכיתה״. מיד הוא התפרץ לדבריי ואמר: 

״לא מה פתאום?
כדי להבין שהגאווה שלו לא  לו. אני מכיר אותו מספיק  האמת היא שלא האמנתי 
מודעים  כן  דווקא  החברים  יודע,  ״אתה  לנסות:  המשכתי  אז  בזה.  להודות  לו  נתנה 

לכשרונות וליכולות שלך״
לי  נראה  ״אבל  והמשכתי:  אזנו  את  היטה  הפעם  אך  להתנפח  שוב  התחיל  הוא 
שמשהו באישיות שלך קצת מרתיע אותם״ הוא עיקם את אפו ״אולי הגיע הזמן לעשות 

שינוי...״
הוא התחיל לקפץ את אגרופיו, לכן החלטתי לעזוב אותו בינתיים. מי יודע, אולי הוא 

יעשה משהו עם המעט שאמרתי לו. מה אתם אומרים?



שיעור 5חב"ד בינה מתבונניםתיקון המידות- גאווה

אני בחברה / תיקון המידות

נספח 4

אירועים

האחים שלי הכי אוהבים אותי בבית, רק אני מצליח להשכיב אותם לישון 

הציון שלי במבחן היה הכי גבוה בכיתה!

אבא שלי הגיע להרצות בתלמוד תורה וכל המורים כיבדו אותו מאוד. 

של העיתון הכיתתי. המלמד בחראותי להיות העורך 

הכנתי לאמא שלי עוגה ליום ההולדת, כולם שיבחו כל כך את הטעם. 

קיבלתי תפקיד ראשי בהצגה של התלמוד תורה.




