
שיעור מס' 9 חב”ד בינה – מתבוננים 

השליחות שלי בעולם  - עבודת ה’ 

מערך שיעור
הגדול יותר – קטן יותר 

יחידה זו הינה יחידת המשך ליחידה הקודמת. לאחר שהבנו מהו ה”ביטול” ומה הוא דורש מן היהודי, נציג 

ביחידה זו דמויות מופת, שסיפורים או עובדות הקשורים אליהם, מלמדים אותנו עוד על מעלות שונות של 

עבודת ה’ מתוך “ביטול”, ועל החיסרון שבהעדרו. נבין גם, שעוצמת הדרישה כלפי אדם להקטין את עצמו 

הולכת וגדלה, ככל שהוא אדם גדול יותר. לכן דווקא גדולי האומה, נדרשו למידת ‘ביטול’ מקסימאלית.

1. התלמידים יבינו את העובדה, שהיהודי הגדול ביותר, נדרש למידת הביטול הגבוהה יותר.  

)יודגם בעזרת דמותו של דוד המלך(.

2. התלמידים יעמדו על ערך “הביטול” כבסיס לעבודת ה’ טהורה, אמיתית ושמחה יותר. 

)יודגם בעזרת דמותו של הבעש”ט(

3. התלמידים יסיקו, שהנהגה מתוך ביטול היא אבן הבוחן, ליכולת להיות מנהיג ישראל. 

)יודגם בעזרת דמותו של יהושע(

4. התלמידים ייווכחו בכך, שהנהגה על פי שיקול שכלי של האדם במקום שנדרש דווקא ביטול, גורמת 

לכישלון.  )יודגם בעזרת דמותו של שאול המלך(

פתיחה:                       התנסות: הבו כבוד למלך               10 דקות, מליאה

פעילות מרכזית:           דמויות ומסרים                             30 דקות, קבוצות ומליאה )קיימת חלופה(  

פתגם מסכם:               סיום                                            5 דקות, יחידני או זוגות

כתר של מלך    .1

) כרטיסי עבודה שונים לקבוצות )נספח 1  .2

שלטי מסקנות לתלייה)נספח 2  (  .3

עבודת ה’: הביטול לה’ - יסוד העבודה

כיתה ה’

4243



השליחות שלי בעולם  - עבודת ה’ 

המורה יביא איתו לכיתה כתר של מלך. נציג אחד מן התלמידים יחבוש לראשו את הכתר, ולפי בקשת המורה, יציג הבעות 
פנים מתאימות, ובמשפטים אחדים יאמר את מעמדו ואת תפקידו כמלך. הוא יסביר ביהירות, מה יש בחדרי אוצרותיו, ולאיזה כבוד 

הוא זוכה מכל נתיניו. )חשוב שיהיה זה תלמיד בעל כשרון מסוים בדרמה, המורה יכין אותו במילים ספורות(. שאר התלמידים יעקבו 

אחר ההצגה, ויסכמו בעזרת המורה מה משדר המלך: כבוד, הדר, חשיבות עצמית גבוהה. 

ממה נגזרת המילה נשיא )מלך(? התנשאות, רוממות. אכן המלך, הוא בעל הדרגה ובעל הסמכות הגבוהים ביותר בעם.

לאחר מכן, המורה ימשיך את ההתנסות, בכך שהוא יפנה בעצמו אל ה”מלך”: הוא יציע למלך שוחד של יהלומים ומטילי 
זהב תמורת חתימה על חוקים, שאין בהם יושר. )למשל החרבת בתים של אנשים פשוטים, כדי לבנות  במקומם בתי מלון(.
המורה ישאל את התלמידים: איך לדעתם יגיב המלך, חומד הממון? האם יסכים? למה? כיוון שהוא מנסה לפאר ולרומם 

את עצמו, וחושב על עצמו. 
לאחר תשובות התלמידים המורה יסכם: “בדברי הימים של  עמים רבים  ומדינות, רואים שבעל הסמכות הגבוהה ביותר, 
היה רודן, עריץ, או אוהב תענוגות על חשבון האזרחים. ביהדות לעומת זאת, דווקא מי שנמצא בדרגה  גבוהה יותר, נדרשת 
ממנו דרגת ביטול  עמוקה יותר כלפי ה’. כך קרה, שלאורך הדורות התברך עם ישראל במנהיגים ובמלכים, שהיו צדיקים, 
עובדי ה’, שופטי צדק, ומודעים היטב לאחריותם הכבדה כלפי כל העם. למשל סצנה כמו זו שהוצגה, על מתן שוחד, לא 
הייתה יכולה להתרחש אצלם. כיון שהרכוש האישי לא היה חשוב בעיניהם, אלא רק הרצון להתנהג כפי שה’ מצפה מהם 
)‘ביטול’(. הם לא החשיבו את עצמם אלא הם החשיבו רק את התפקיד, שה’ רצה שימלאו. מלכים שראו בתפקידם רק 

את השררה ואת השלטון, נחשבו לחוטאים.”
מתוך  ההתנסות התלמידים יגדירו את המושג “ביטול”, כפי שהוא מתרחב בשיעור זה. המורה יכתוב את ההגדרה של 

המושג “ביטול” על הלוח: ביטול = לא אחשיב את עצמי ורצונותיי אלא אחשוב על רצון ה’ ועל התפקיד שנתן לי.

שלב א’: 
התלמידים יחולקו לארבע קבוצות. כל קבוצה תקבל כרטיס העוסק בדמות אחרת. בכרטיס מופיע שם של דמות וסיפור 

או של עובדה הקשורים אליה, ווכן מופיעות גם שתי משימות )נספח 1(.
חברי הקבוצה ימלאו את המשימות המופיעות בכרטיס: משימה אחת קשורה להגדרת המושג “ביטול” כפי שהיא מתבטאת 
במעשי הדמות שבקטע. במשימה השנייה התלמידים יחברו חידה לכל הכיתה. החידות יכולות להיות בכל סגנון, שיבחרו 

התלמידים: בחרוזים, בציורים, בצפנים, ובעוד. 
שלב ב’:  

לאחר שכל הקבוצות תסיימנה את  מילוי המשימות, תתקבץ שוב הכיתה למליאה. התלמידים יציגו את חידותיהם, ותלמידי 
הכיתה יפתרו אותן בזו אחר זו )חשוב לא לתת לילדים מהירים אחדים להשתלט על המהלך. יש לנווט את המשחק באופן  

שכולם ישתתפו(.  

פתיחה: התנסות: הבו כבוד למלך

פעילות מרכזית: דמויות ומסרים

שיעור מס' 9 חב”ד בינה – מתבוננים  עבודת ה’: הביטול לה’ - יסוד העבודה

כיתה ה’
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מערך שיעור
 הגדול יותר – קטן יותר



שלב ג’:  
בסיכום כל פתרון, נציג הקבוצה יבהיר, כיצד הדמות מבטאת במעשיה את ההגדרה של המושג “ביטול”. 

שלב ד’: 
לסיכום הפעילות, יתלה המורה על הלוח תחת ההגדרה של המושג “ביטול” ארבע מסקנות, המתאימות למסרים, הקשורים 
לארבע הדמויות  )נספח 2(. חברי כל קבוצה או חברי הכתה במליאה יגלו, איזו מסקנה מתאימה  לדמויות עליהן עבדו, 

ויסבירו את החלטתם לכיתה. )יתכן שלדמויות מסוימות תתאים יותר ממסקנה אחת.(

הצעה חלופית:
שלב א’: 

כל ארבעה תלמידים יקבלו את ארבעת הכרטיסים )נספח 1(,  כל תלמיד יהיה אחראי לכרטיס אחד ויכין חידה לשלושת 
חבריו )משימה 1(.

שלב ב’: 
לאחר פתרון החידות, הרביעייה תנסח ביחד מהו המסר העולה מהקטע ביחס למושג “ביטול” )משימה 1(.

שלב ג’: 
הכיתה תחזור למליאה. המורה יתלה על הלוח את ארבע המסקנות המתאימות לארבע הדמויות, ויערך דיון משותף תוך 

כדי התאמת כל דמות למסקנה. 

השליחות שלי בעולם  - עבודת ה’ 

המורה יבהיר לתלמידים שגם כל אחד מהם נושא בתפקיד מנהיגותי כלשהו, אם ביחס לאחים, אם  ביחס לחברים וכו’. 
 לכן המסרים העולים מן השיעור רלוונטיים לכל אחד.

כל תלמיד או כל זוג יחברו פתגם קולע וקליט, המסכם את הרעיון, שכל מי שגדול יותר במעלה\ בדרגה צריך בעצם 
להרגיש את עצמו קטן יותר )ניתן לתלות את הפתגמים על קיר הכיתה.(

סיום: פתגם מסכם
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שיעור 1

השליחות שלי בעולם - עבודת ה׳

שיעור 9 עבודת ה׳
ביטול ובחירה

חב"ד בינה 
מתבוננים

כיתה ה׳ ב״ה

נספח 1/א

כרטיסי דמויות

שם: דוד המלך

אירוע:
דוד המלך היה מלך חשוב ומכובד, ששמו היה ידוע בכל 
המדינות. בכל זאת, כאשר הוחזר ארון ברית ה' לירושלים, 
ובעצמו  ועצומה, דוד לא היסס  והשמחה הייתה גדולה 
ופיזז לפני ארון הברית. מיכל אשתו, שהייתה בת  רקד 
מלך ו"תלמידה חכמה", לא הבינה זאת ואף לגלגה עליו, 
על שהינו רוקד כאחד הנערים. אך דוד היה איתן בדעתו, 
מקום  שום  אין  ולכן  לה',  הקשר  זה  שלו  המהות  שכל 
ל"כבודו האישי", כאשר ישנה שמחה כזאת של השכינה, 

כשארון הברית שב מן השבי.

1. כיצד הדמות שבקטע מבטאת במעשיה את ההגדרה של הביטול: 

ביטול = לא אחשיב את עצמי ולא את רצונותיי אלא אחשוב על 
רצון ה' ועל התפקיד שנתן לי.

חידה  חברו  הזו.  לדמות  הקשור  אירוע  ועל  דמות  על  קראתם   .2
לגילוי הדמות וחידה לזיהוי האירוע.  



שיעור 1

השליחות שלי בעולם - עבודת ה׳

שיעור 9 עבודת ה׳
ביטול ובחירה

חב"ד בינה 
מתבוננים

כיתה ה׳ ב״ה

נספח 1/ב

כרטיסי דמויות

שם: יהושע
אירוע:

מי יהיה מנהיג העם לאחר משה רבנו? לכאורה שאלה קשה. היו 
אז שרי מאות ושרי אלפים שכל אחד מהם היה אדם דגול. היו 

נשיאי שבטים, היו  הכוהנים ממשפחת אהרן...

ובכל זאת מי שנבחר על ידי הקב"ה להיות המנהיג, שימלא את 
תלמידו,יהושע.  היה  אדם",  מכל  ה"ענו  רבנו,  מקומו של משה 
ומדוע? בדיוק בגלל התכונה הזאת: "ומשרתו יהושע בן נון נער, 
לא ימיש מתוך האוהל". ליהושע היה ביטול מושלם כלפי משה 
ללא  בשלמות  תורת משה  את  לקבל  יכול  היה  הוא  וכך  רבנו, 
תוספות או גריעות, וגם להעביר תורה זו בשלמות הלאה, לכל 
בני הדור ההוא. מידת הביטול אפשרה לו להיות מנהיג אמיתי 

המעביר רק את דבר ה', ללא תערובות אישיות.

1. כיצד הדמות שבקטע מבטאת במעשיה את ההגדרה של הביטול: 

ביטול = לא אחשיב את עצמי ולא את רצונותיי אלא אחשוב על 
רצון ה' ועל התפקיד שנתן לי.

חידה  חברו  הזו.  לדמות  הקשור  אירוע  ועל  דמות  על  קראתם   .2
לגילוי הדמות וחידה לזיהוי האירוע.  



שיעור 1

השליחות שלי בעולם - עבודת ה׳

שיעור 9 עבודת ה׳
ביטול ובחירה

חב"ד בינה 
מתבוננים

כיתה ה׳ ב״ה

נספח 1/ג

כרטיסי דמויות

שם: שאול המלך
אירוע:

הסיפור של שאול המלך הוא סיפור עצוב. שאול יכול היה לזכות 
זאת  ובכל  ומצאצאיו,  מבניו  תמשיך  המלוכה  ששושלת  לכך, 
המלוכה נקרעה ממנו. מדוע? כי שאול שהיה צדיק וחכם, פעם 
למלחמה  שאול  יצא  כאשר  ה'...  ציווי  בפני  התבטל  לא  אחת 
להרוג  שיש  הנביא,  שמואל  באמצעות  ה'  לו  הורה  בעמלקים, 
על הבהמות שלהם. אבל שאול,  אפילו  ולא לחמול  כולם  את 
במקום לפעול מתוך ביטול מוחלט לדבר ה', שמסר לו שמואל, 
הפעיל שיקולים רוחניים הגיוניים, ולא הרג את אגג מלך עמלק, 
ואת מיטב הצאן שלהם השאיר עבור קרבנות לה'. כמה הפסיד 
הוא מכך! ומי יודע כמה צרות היו נחסכות מעמנו, לו היה המלך 

שומע  בקול הנביא.

1. כיצד הדמות שבקטע מבטאת במעשיה את ההגדרה של הביטול: 

ביטול = לא אחשיב את עצמי ולא את רצונותיי אלא אחשוב על 
רצון ה' ועל התפקיד שנתן לי.

חידה  חברו  הזו.  לדמות  הקשור  אירוע  ועל  דמות  על  קראתם   .2
לגילוי הדמות וחידה לזיהוי האירוע.  



שיעור 1

השליחות שלי בעולם - עבודת ה׳

שיעור 9 עבודת ה׳
ביטול ובחירה

חב"ד בינה 
מתבוננים

כיתה ה׳ ב״ה

נספח 1/ד

כרטיסי דמויות

שם: הבעל שם טוב
אירוע:

שהוא  מי  על  להסתכל  אמור  תורה",  "בן  למדן,  יהודי  האם 
למטה ממנו בלימוד התורה, בריחוק ואף בבוז? בתקופה שלפני 
התפשטות תורת החסידות, חשבו רבים וטובים, שאכן כן, אדם 
שלמד הרבה תורה, מן הראוי, שיהיה כולו עטוף בכבוד ושיהיה 
דרך  סללו  וחבריו  טוב  שם  הבעל  אך  עצמית.  בחשיבות  מלא 
הפוכה לחלוטין. על אף היותם תלמידי חכמים עצומים וצדיקים 
גדולים, הם נהגו ללבוש בגדים של איכרים ושל בעלי מלאכה 
פשוטים, וכך - כשהם "נסתרים", היו הולכים ומקרבים את ליבם 
של המוני עם ישראל לה' ולתורתו. הפשטות והבריחה מן הכבוד, 

אפשרה עבודת ה' אמיתית וטהורה. 

1. כיצד הדמות שבקטע מבטאת במעשיה את ההגדרה של הביטול: 

ביטול = לא אחשיב את עצמי ולא את רצונותיי אלא אחשוב על 
רצון ה' ועל התפקיד שנתן לי.

חידה  חברו  הזו.  לדמות  הקשור  אירוע  ועל  דמות  על  קראתם   .2
לגילוי הדמות וחידה לזיהוי האירוע.  




