
ב"ה

אני בחברה / כוחות ויכולות

ב"ה

שיעור מס' 1 חב"ד: חכמה - פותחים שיעור מס' 2כוחות ויכולות - אם כבנים אם כעבדים חב"ד: בינה - מתבוננים

בשיעור הקודם התמקדנו באופן עבודת הבן ובשיעור זה נרחיב באופן עבודת העבד.

עבודת העבד מתאפיינת בצייתנות מוחלטת לסמכות מתוך קבלת עול ללא עירוב השכל, 

הרגש או הרצון האישי, לכן עבודתו חיצונית ונעשית ללא חיות וחשק. העבד בטל ביטול 

מוחלט לאדון והוא קנינו של האדון.

בשיעור הבא נכיר את עבודת ה' האידיאלית, עבודת ה' המשלבת את עבודת העבד והבן.

התלמידים ייווכחו שעבודת העבד מתאפיינת בעבודה מתוך קבלת עול וכתוצאה . 1

מכך עבודתו היא: 

נטולת סיפוקים אישיים.

חיצונית.

תמידית.

ללא שאילת שאלות על עצם המשימה.

התלמידים יגיעו למסקנה שלעתים עבודתן תואמת לעבודת העבד.. 2

נושא השיעור
היהודי וה' - קשר של קבלת עול

תשובות לכרטיסיות )נספח 2(	 

הקראה )נספח 3(	 

 	 .) 1 כרטיסיות ומשימות לקבוצות )נספח

 	) 4 רשימת מטלות אישית )נספח

להצטייד במדבקות בארבעה צבעים ולמספר את המדבקות בסדר עולה )אדום -  	 

1,2,3,4,....... כחול - 1,2,3,4.... וכן הלאה( כל תלמידה אמורה לקבל מדבקהאחת.  

פתיחה

פעילות מרכזית

סיום

5 דקות / מליאה

30 דקות / קבוצות מליאה

10 דקות / מליאה, יחידני

משחק "המלך אמר"

סיפורים ומסקנות

'עבד' בחיים האישיים, הקראה + משימה
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פתיחה: משחק "המלך אמר"

המורה יתן הוראות לתלמידים )כגון: מחיאת כף, שילוב ידיים, ישיבה מתחת לשולחן, החזקת התיק ביד שמאל, 

את  רק  לבצע  יצטרכו  התלמידים  לא.  ופעמים  אמר"  "המלך  ויאמר  יקדים  פעמים  וכדומה(,  לגובה  קפיצה 

ההוראות שקדמה להן האמירה "המלך אמר". תלמיד שטעת - נפסל.

יגיעו למסקנה  לאחר המשחק המורה ישאל את התלמידים מה הניע אותם לבצע את ההוראה. התלמידים 

שהמניע הוא הוראה מלמעלה, ציות מוחלט גם כשמטרת ההוראה אינה מובנת, שזוהי עבודת העבד, עבודה 

המתאפיינת בקבלת עול ובביטול כלפי המלך.

היגד מקשר: כעת נבחין בפרטים נוספים המאפיינים עבודה מתוך קבלת עול.

מערך שיעור
היהודי וה' - קשר של קבלת עול

פעילות מרכזית: סיפורים ומסקנות

יחיד בקבוצה יקבל מדבקה בצבע  יחולקו לארבע קבוצות, לכל קבוצה צבע מדבקה משלה. כל  התלמידים 

הקבוצה שעליה כתוב מספר שונה 2,1 והלאה.

שלב א': קבוצות לפי צבעים

מנחות  שאלות  מספר  ולאחריו  עול,  קבלת  לנושא  הקשור  סיפור  מופיע  בכרטיס  כרטיס.  תקבל  קבוצה  כל 

ומשימה )נספח1(. מסקנות הסיפורים מופיעות בנספח 2.

חברי הקבוצה יקראו את הסיפור, יענו על השאלות שאחריו ויבצעו את המשימה. במשימה התלמידים נדרשים 

ליצור תוצר שממחיש את רעיון הסיפור אותו קיבלו. תוצרים אפשריים: מוצג, שיר, פתגם, חידה, הצגת יחיד, 

ציור וכדומה. התוצרים צריכים להיות כמספר חברי הקבוצה.

הערה למורה: חשוב להסתובב בין הקבצות ולוודא שאכן התלמידים הבינו את המסר שבכל סיפור.

שלב ב': קבוצות לפי מספרים

בשלב זה הכיתה תסתדר על פי המספרים, כל התלמידים שלהם המספר 1 יסתדרו לקבוצה וכו'.

כעת כל תלמיד יציג בפני חבריו לקבוצה את התוצר ואת המסקנה שנתגבשו בקבוצת האם שלו.

אפשרות נוספת: הצגת התוצרים במליאה.
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מערך שיעור
היהודי וה' - קשר של קבלת עול

המורה יקריא הקראה שבה מתואר עומס המטלות שלו מאתמול )נספח 3(. 

לאחר מכן התלמידים נדרשים לכתוב רשימה אישית של 6 מטלות ולציין ליד כל אחת, האם הם מבינים למה 

הם צריכים לעשות זאת? והאם הם רוצים לעשות זאת? )נספח 4(

נקודות לדיון: 

האם אתה מבין את החשיבות של כל אחת מהמטלות שציינת?   >

האם אתה בהכרח תהנה מביצוע כל אחת מהמטלות שציינת?  >

מדוע אתה מבצע את המטלות הללו?  >

מהן התחושות המלוות עשייה ללא הנאה / הבנה אך בידיעה שזהו הדבר הנכון לעשות?( התמסרות,    >

בטחון בידיעה שזו הדרך הנכונה, סיפוק שממלאים תפקיד חשוב(  

מסקנה: אנחנו פועלים כי אנו מבינים שחשוב למלא את התפקיד שלנו. בין אם אנו מבינים את צורת העשייה / 

פרטי התפקיד / נהנים בעשייתו ובין אם לאו.

סיום: 'עבד' בחיים האישיים

המשך פעילות מרכזית: סיפורים ומסקנות 

שלב ג': מליאה

המורה ישאל את התלמידים

מהם הפרטים הנוספים המאפיינים עבודה מתוך קבלת עול שלמדתם בפעילות זו?   >

מהן המעלות והחסרונות בעבודת העבד?   >

הביעו את דעתכם: האם עבודת ה' באופן של עבד רצויה? )להשאיר תשובה פתוחה, נדון על זה     >

בהרחבה  בשיעור הבא(.  
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נספח 2

למורה:

הסיפורים והעקרונות הנלמדים

1. מודה אני - בלי לשאול שאלות.

2. פריילאכער - עבודה חיצונית.

3. הגשר האנושי - למרות ההפסד.

4. מדוע בכה - ביטול הרצון.

שיעור מס' 2

כיתה ו'

שיעור מס' 2כוחות ויכולות - אם כבנים אם כעבדים חב"ד: בינה - מתבוננים



ב"ה

אני בחברה / כוחות ויכולות

ב"ה

נספח 3

הקראה

 חמש וחצי בבוקר

 או יותר נכון לפנות בוקר

 ק-מ-ת-י, התארגנתי בזריזות

 והכנתי לילדים אוכל במהירות

 עכשיו הגיע הזמן להעיר את הילדים

 הם ממש עייפים

 מנדי אחת ושתיים קם מהמיטה

 וחיהלה קמה לאיטה

 לוי מתהפך לצד השני

וחוי עם חום כבר היום השני.

 שבע וחצי, אני בחוץ

 על ההסעה בדרך לעוד יום צפוף

 תלמידות, שיעורים,

 ואסיפות לקראת הימים הבאים

 בהפסקה בקושי הספקתי לנשום

ושוב על ההסעה בדרך חזור

 ובבית,

 הילדים חזרו רעבים

 קדימה לארוחת צהריים ולבישולים

 להכין שיעורי בית עם הילדים

 ולרדת לגינה עם הקטנטנים

 שעת ערב מקלחות, ארוחות

ולהשכבות.

 שקט בבית כולם ישנים

 אני מתארגנת לאירוע של חברים

ובדרך מרימה טלפונים לאנשים

 ו...חצות, 

 לאחר כל היום,

 אני מתיישבת על המטלות,

 להכין שיעורים,

 ולארגן בגדים לילדים.

 לאחר כל זאת יכולה אני להתפנות לעצמי 

ללכת לישון בדרך לעוד יום...

לילה טוב! 

שיעור מס' 2

כיתה ו'
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1 נספח

 כרטיס א'
"מודה אני"

< קראו את הסיפור ובצעו את המשימות שלאחריו.

סיפר רבי יוסף יצחק, האדמו"ר השישי לשושלת נשיאי חב"ד:

השניה  מול  כשאחת  ידיי  את  להרים  עלי  ציוה  הוא  אני",  "מודה  לומר  אותי  לימד  הרש"ב,  האדמו"ר  כשאבי, 

אני"  "מודה  להגיד  צריכים  מדוע  אבי  את  ושאלתי  מעט  כשגדלתי  אני".  "מודה  לומר  וכך  ראשי  את  ולהרכין 

בצורה זו, ענה לי אבי: "האמת היא שאתה צריך לעשות כך רק בגלל שכך ציויתי אותך, מבלי לשאול מדוע", 

וכדי להמחיש לי כי רק בגלל זה צריך לומר "מודה אני" באופן הזה, קרא אבי למשרת ר' יוסף מרדכי, איש 

כבן שמונים, ושאלו: "כיצד אתה אומר מודה אני?". ענה ר' יוסף מרדכי: "אני מניח יד אחת מול חברתה ומרכין 

את הראש וכך אני אומר "מודה אני". "ומדוע אתה עושה כך?", שאלו אבי, "איני יודע", ענה ר' יוסף מרדכי, "כך 

לימדני אבי כשהייתי ילד קטן".

"רואה אתה", פנה אלי אבי, "הוא עושה זאת רק בגלל שכך למדו אביו, ואביו קיבל זאת מאביו וכך הלאה עד 

למשה רבינו ואברהם אבינו שהיה היהודי הראשון. צריכים לקיים בלי לשאול מדוע!"

התביישתי ואמרתי בהתנצלות: "אבל אבא, אני עדיין ילד קטן!"

"כל ישראל הם ילדים קטנים", ענה לי אבי, "וכשאנחנו גדלים אנו מבינים שאנחנו קטנים מאוד".

משימות
1. האדמו"ר הרש"ב הפנה את שאלת בנו, האדמו"ר הריי"צ, למשרת ר' יוסף מרדכי.

א. מה ענה ר' יוסף מרדכי? _____________________________________________________________________

ב. מה רצה האדמו"ר הרש"ב ללמד את בנו בהפנותו את השאלה לר' יוסף מרדכי? __________________________

__________________________________________________________________________________________

2. הכינו תוצר המבטא את מסקנת הסיפור שלכם.

תוצרים אפשריים: מוצג, שיר, פתגם, חידה, הצגת יחיד, ציור וכדומה.

כיתה ו'
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1 נספח

 כרטיס ב'
פריילעכער - יותר שמח

< קראו את הסיפור ובצעו את המשימות שלאחריו.

הקומוניסטי  המשטר  תחת  והסבל  האפילה  ימי  על  מליובאוויטש  הריי"צ  האדמו"ר  סיפר  ההתוועדויות,  באחת 
הבא: הסיפור  את  ברוסיה, 

אחת מדרכי הפרנסה ברוסיה בימים ההם היתה באומנות הנגינה, אבל לא בצורת קונצרט באולם, דבר הדורש 
השקעה מרובה ביותר, אלא בצורה הרבה יותר פשוטה.

המנגן עם כלי הנגינה – ה'קטרינקה' – גדול המימדים שבידו, הופיע בשכונת מגורים, נכנס לחצר בה גרות 
עשרות משפחות והפעיל את כלי הזמר על ידי סיבוב הידית. לצלילי המוזיקה התקבץ קהל רב, ושעה ארוכה 
היתה  אשר  הקערה  אל  ונחושת  כסף  מטבעות  סביבו  העומדים  הטילו  ה'הופעה',  לאחר  לצלילים.  האזינו 

מוטלת על הקרקע, איש איש כפי נדבת ליבו וכפי התפעלותו והנאתו מצלילי המוזיקה.

לאותו מנגן, היה עוזר שנלווה אליו תמיד. נער צעיר, יתום בדרך כלל, שהמנגן אספו אל ביתו, נתן לו לאכול 
ולשתות ודאג לכל צרכיו. תפקידו של אותו עוזר היה, לתופף בכח לקול צלילי ה'קטרינקה' על כלי שהחזיק 

בידו, ולהכריז בקול "פריילעכער, פריילעכער, פריילעכער" )יותר שמח, יותר שמח, יותר שמח(.

ארע פעם שאותו עוזר לא שם לב לצלילים ולא תופף לפי הקצב. המנגן הראשי רמז לו על כך שוב ושוב, והוא 
חלם לו... והמשיך 'להרוס את ההופעה'.

חמתו של המנגן בערה בו, ובאמצע הניגון לא התאפק יותר, פניו האדימו, הוא הניף את ידו וכיבד את הנער 
בסטירת לחי מצלצלת.

הנער נפגע עד עומק נשמתו. נוסף לכאב הגופני, צרבה בו הבושה על שנגלה קלונו לעין הסובבים אותו. אבל 
ולהכריז  הקצב,  לפי  עוז  בכל  ולתופף  במקומו,  לעמוד  הוא  חייב  תם.  לא  עוד  ותפקידו  נגמרה,  לא  ההופעה 

בקול: "פריילעכער, פריילעכער, פריילעכער". הוא אינו יכול לעזוב ולהפסיק באמצע...

משימות 
1. על פי הסיפור הנער ממשיך לתופף לאחר שהמנגן סטר לו. איך מרגיש הנער?

 2. השלימו: בחיצוניות הנער נראה _________________________, אולם בפנימיותו _______________________

._____________

 מסקנה: עבודת העבד היא עבודה ____________. אומנם העבודה היא ___________, אולם היא חייבת _________

___________ - אסור___________ את התפקיד באמצע. 

 3. הכינו תוצר המבטא את מסקנת הסיפור שלכם.

תוצרים אפשריים: מוצג, שיר, פתגם, חידה, הצגת יחיד, ציור וכדומה.
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שיעור מס' 2 אם כבנים אם כעבדים

נספח 1

 כרטיס ג'
בלי חשבון

< קראו את הסיפור ובצעו את המשימות שלאחריו.

באחת ממלחמותיו של הצאר ניקולאי, הגיעו חייליו לגשר שעבר מעל גבי הנהר. בזמן שאלפי החיילים צעדו 

עליו, התמוטט הגשר ונשבר.

ללא היסוס קפצו חיילי הפלוגה בזה אחר זה אל תוך המים. כאשר הראשונים טבעו ושכבו בקרקעית הנהר, 

קפצו אחריהם חיילי פלוגה נוספת ושכבו על גבם של הטובעים, כך קבוצה אחר קבוצה, עד שיצרו גשר חי-

מת רחב ובטוח דיו, כדי שה"צאר" ייסע על גביו להמשך דרכו לניצחון המלחמה.

רבות ניתן ללמוד מסיפור זה על ענינה של מסירות נפש. אך ההדגשה בסיפור – היה אומר ר' מענדל – על אלו 

שקפצו ראשונים ושכבו בקרקעית הנהר. חיילים אלו ידעו לקראת מה הם קופצים, הם ידעו כי הם קופצים 

אל מותם, אך העיקר הוא שהצאר יוכל לפסוע מעליהם ולהמשיך במסע ניצחונותיו. יתר על כן, חיילים אלו 

כלל לא חיפשו להיות "למעלה" ולזכות שעל גופם יעבור ה"צאר". הם ידעו כי עליהם תשכב קבוצה שניה, 

ועליה קבוצה נוספת, ועליה עוד קבוצה ועוד קבוצה. הם ישכבו בתחתית ערימת האדם הזו לנצח. אך המטרה 

היא, שבמרומי גבעת החיילים יצעד ה"צאר" להמשך הכיבוש וניצחון המלחמה, ולזאת הם מסרו את נפשם 

ללא היסוס וללא כל חשבון של כדאיות ורווח אישי.

משימות

1. נסו לתאר את הרגשתו של החייל רגע לפני שקפץ. _________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

2. מדוע אם כן, למרות הכל, החליט החייל שהוא קופץ למים ויהי מה? ____________________________________

__________________________________________________________________________________________

3. האם לחייל היתה תועלת אישית מכך שקפץ לתחתית הנהר? נמקו. ____________________________________

__________________________________________________________________________________________

4. הכינו תוצר המבטא את מסקנת הסיפור שלכם.

כיתה ו'
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שיעור מס' 2 אם כבנים אם כעבדים

נספח 1

 כרטיס ד'
מדוע בכה ר' יחזקאל?

< קראו את הסיפור ובצעו את המשימות שלאחריו.

המשפיע, הגה"ח המפורסם ר' יחזקאל )הידוע בכינויו חאטשע( פייגין ע"ה, היה "אביר לב", אמרו עליו שיש לו לב של 
ברזל, וכמעט מעולם לא הזיל דמעה מעיניו, גם כאשר המצב היה קשה – מעבר לקצה גבול היכולת.

ימי  של  בעיצומם  תרפ"ז,  בשנת  היתה  הפעמים  אחת  בבכי.  ופרץ  מעמד  החזיק  לא  הוא  בודדות  פעמים  זאת,  בכל 
נ"ע. הריי"ץ  אדמו"ר  כ"ק  של  למזכירו  גם  יחזקאל  ר'  התמנה  אז  והרדיפות,  ההגליות 

את  עבד  הוא  כתפיו.  על  נפל  במחתרת,  וכו'  תורה  שיעורי  מקוואות,  וישיבות,  חדרים  הקמת  של  העצום  המשא  כל 
הרבי. של  הקדושים  עניניו  למען  כימים  לילותיו  ועשה  ונאמנות,  במסירות  עבודתו 

הוא עבד למעלה מכוחותיו, כמעט לא אכל ולא ישן, כל כולו היה שקוע בעבודת הקודש מתוך מסירות-נפש עצומה. 

את כל זה נשא על שכמו ללא טענות. אך בעיה חמורה אחת הציקה לו מאוד. הוא לא מצא אף רגע פנוי ללמוד חסידות, 
שלא לדבר על תפילה באריכות. הוא הרגיש שהוא הולך ו"מתייבש" – הרי אי-אפשר לחיות ולהיות חסיד ללא לימוד 

חסידות...

ואז, במר ליבו, נכנס באחד הימים ל"יחידות" אל הרבי, סיפר לו על המעיק עליו, והתחנן אך לזאת, שהרבי יתיר לו "רק 
חצי שעה ביום" ללמוד חסידות, כי בלי זה "חייו אינם חיים"...

הרבי הקשיב לכל טענותיו ותחנוניו. משסיים ר' יחזקאל את דבריו והמתין בדריכות לתשובה, פנה אליו הרבי ואמר: 
במקום פלוני עדיין אין ישיבה, במקום אלמוני צריך לארגן "חדר", במקום ההוא צריך לעשות כך וכך וכן הלאה...

ר' יחזקאל קלט היטב את התשובה, והבין כי פסו כל סיכוייו – הוא לא החזיק מעמד, ופרץ בבכי חסר מעצורים שבא 
מקירות לבו...

כ"ק אדמו"ר הריי"ץ הצטרף אליו בבכייתו. כך, משך דקות ארוכות, בכו שניהם, הרבי והחסיד יחדיו, בדמעות שליש.

אחרי בכי ממושך פנה אליו הרבי ואמר: "אם אנו נעשה מה ש'מתחשק' לנו )"וואס עס ווילט זיך"(, מה יהיה על אותם 
דברים שצריך לעשות? האם זהו רצון העליון?!"... 

משימות
1. למה השתוקק ר' יחזקאל מאוד? ומה ביקש מאדמו"ר הריי"צ? _________________________________________
__________________________________________________________________________________________

2. מה השיב אדמו"ר הריי"צ לר' יחזקאל?
__________________________________________________________________________________________

3. נסו לדמיין את המשך הסיפור, מה עשה ר' יחזקאל?
__________________________________________________________________________________________

4. הכינו תוצר המבטא את מסקנת הסיפור שלכם.
תוצרים אפשריים: מוצג, שיר, פתגם, חידה, הצגת יחיד, ציור וכדומה.
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המסקנה שלי: _______________________________________

המטלה                

כן/לאכן/לא

כן/לאכן/לא

כן/לאכן/לא

כן/לאכן/לא

כן/לאכן/לא

נספח 4

רשימת מטלות אישית

שיעור מס' 2
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 האם אתה מבין למה אתה
צריך לעשות זאת?

 האם אתה נהנה
לעשות זאת?




