
ב"ה
אני בחברה - כוחות ויכולות

שיעור מס’ 1כוחות ויכולות - שני קולות בתוך ליבי שיעור מס’ 2חב”ד חכמה פותחים חב”ד בינה מתבוננים

נושא שיעור
הנפש הבהמית נרתמת לקדושה

בשיעור הקודם נערכה היכרות עם הנפשות ועם מטרותיהן. אמנם הנפש הבהמית נמשכת 
לחומריות משום שתפקידה הוא לדאוג לקיום תקין של האדם, אך אפשר לנתב את הכוחות  

שבה לכיוונים נוספים, בהתאם לרצון האדם. בשיעור זה נתמקד בשימוש בנפש הבהמית 
ובכוחותיה לחיוב. 

התלמידים ילמדו כי אפשר להשתמש בנפש הבהמית גם לחיוב. א. 

התלמידים יבררו כיצד לנתב את תכונות הנפש הבהמית לקדושה בחיי היומיום. ב. 

התלמידים ישליכו את הנלמד על תכונותיהם. ג. 

20 דקות, מליאה פתיחה                  הנפש הבהמית, טובה או רעה?  

פעילות מרכזית       משחק איקס עיגול             15 דקות, מליאה

סיום                  מכתב לנפש הבהמית            10 דקות, יחידני + מליאה

מספריים להמחשת הדיון  -

( + נייר דבק. לחלופין אפשר למספר את המשבצות שעל הלוח     פתקי שאלות )נספח 1   -

     ולהקריא את השאלות לפי המספר.

) מכתב לנפש הבהמית )נספח 2   -
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מהלך שיעור
הנפש הבהמית נרתמת לקדושה

פתיחה: הנפש הבהמית, טובה או רעה? 

המורה יזכיר לתלמידים את הנפשות שהכירו בשיעור הקודם, וישאל: מי רוצה לשתף אותנו ולספר על פגישתו עם 
הנפשות בשבוע שחלף? 

לאחר שהתלמידים ישתפו בסיפוריהם, המורה יסכם שאת הנפש הבהמית פוגשים לעתים קרובות במקומות לא 
טובים כל כך.

הוא יברר: בשביל מה בעצם צריך אותה? לא עדיף בלעדיה?

חלק א' : משל המספריים

המורה יוציא זוג מספריים, ויאמר לתלמידים: כדי להשיב על שאלה זו נעזוב לרגע את הנפשות ונתבונן במספריים 
הללו. 

האם לדעתכם מספריים הם טובים או רעים? 
המורה יבקש מן התלמידים לנמק. המורה יסכם שמספריים יכולים להיות מועילים מאוד )כדי לגזור דפים, לשימוש 

ביצירות ועוד( או מסוכנים )אם משתמשים בהם כדי להשחית בגד יפה או דף חשוב(. 

המורה ישאל: איך כל זה קשור לנפש הבהמית? אילו דברים טובים אפשר לעשות בה?

חלק ב' : הופכים אותה לטוב

המורה יזמין תלמיד ויורה לו בלחש להציג בפנטומימה את מידת הגאווה. 
התלמידים יצטרכו לנחש באיזו מידה מדובר. 

לאחר מכן ישאל המורה: לאיזו נפש הגאווה שייכת? האם היא טובה או רעה? תלוי מה עושים בה. 
אם תלמיד גאה בהידור מצווה או בהיותו חייל בצבאות ה׳, הגאווה של הנפש הבהמית הופכת לטובה. 

לאחר מכן יבקש המורה להציג בפנטומימה פעולות ותכונות נוספות: אכילה ושתייה, ליצנות וצחוק. 
הוא יברר כיצד אפשר להשתמש בפעולות ובתכונות שהוצגו לטוב ולרע. 

מסקנה: הנפש הבהמית היא כמו מספריים, היא מכשיר, וצריך לבחור מה עושים בה. מי מחליט? 
היהודי מחליט וקובע אם ללכת אחר המשיכה החומרית של הנפש הבהמית ולהניח לה לשלוט בעיר הקטנה, או 

לאפשר לנפש האלוקית לשלוט. 

שיעור מס’ 2 חב”ד בינה מתבוננים
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פעילות סיכום - משחק איקס עיגול

המורה יחלק את הכיתה לשתי קבוצות ויצייר על הלוח לוח איקס עיגול בן 9  משבצות. 
על הלוח יודבקו בנייר דבק שאלות ומשימות ופניהן ללוח )נספח 1. על המורה לבחור את השאלות המתאימות 

לתלמידי הכיתה(. 

כשהקבוצה תבחר היכן היא רוצה לסמן איקס או עיגול, יהיה עליה להשיב על שאלה או למלא משימה הקשורה 
למשבצת הנבחרת.

לחלופין אפשר לכתוב בכל משבצת מספר. השאלות והמשימות תהיינה ממוספרות בידי המורה, והוא יקרא אותן 

לכיתה בהתאם למהלך המשחק. 

סיום - מכתב לנפש הבהמית

כל תלמיד ימלא את המכתב לנפש הבהמית )נספח 2(

ויקרא אותו בקול במליאה לפי בחירה.

שיעור מס’ 2 חב”ד בינה מתבוננים
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 כוחות ויכולות
שיעור 2שני קולות בתוך ליבי חב"ד בינה מתבוננים

נספח 1

כרטיסי משחק לגזירה ולהדבקה על הלוח

את ההתלהבות 
של הנפש הבהמית 
אפשר לנצל כדי... 

את העצלות של 
הנפש הבהמית 
אפשר לנצל כדי...

הנפש האלוקית 
יכולה לקיים מצוות 
בעצמה. נכון או לא 

נכון?

פעמים רבות 
ממשילים את הנפש 

הבהמית לשור. 
למה?

איזו מהנפשות 
נותנת כוח לדבר? 

איך אפשר 
להשתמש בפה 

לקדושה?

"חשוב לי לעזור 
לכם להיות בריאים 
וחזקים". מי אומרת 
את המשפט הזה?



אני בחברה / כוחות ויכולות

 כוחות ויכולות
שיעור 2שני קולות בתוך ליבי חב"ד בינה מתבוננים

נספח 1

כרטיסי משחק לגזירה ולהדבקה על הלוח

אולי נקיים מצוות 
סעודת שבת רק 
בעזרת הנפש 
האלוקית? מה 

הבעיה?

רק הנפש האלוקית 
יכולה לקיים מצוות. 

נכון או לא נכון?

תנו דוגמה למצווה 
שכדי לקיימה 
זקוקים לשתי 
הנפשות, ונמקו.

איזו מהנפשות 
נהנית מהאזנה 
למוזיקה? כיצד 

אפשר לקשר זאת 
לקדושה?

"אני נהנית כשאתם 
דנים בדברי תורה". 

מי אומרת את 
המשפט הזה?

"יש לי שכנה, אבל 
אנחנו שונות כל כך. 
אני מרחפת למעלה, 
והיא מעשית מאוד". 

מי אומרת את 
המשפט הזה?




