
שיעור מס' 2 חב"ד חכמה – פותחים  כוחות ויכולות - בנים אתם לה’ אלוקיכם 

נושא שיעור
לעשות ולהאמין

בשיעור הקודם הייתה התמקדות בכח שיש לכל יהודי הנובע מהאמונה, כי כל צעדיו מושגחים 
בכל רגע. בשיעור זה נתבונן על התנהלות מאוזנת שבין אמונה לבין התביעה מהאדם לקחת 

אחריות ולהשתדל.
האמונה בהשגחה הפרטית והביטחון בחסד ה’ שזורים בהיסטוריה של עם ישראל מדורי דורות. 
יחד עם זאת, נדרשת מהאדם לקחת אחריות, להשתדל ולפעול, כדי להכין את ה’כלי’ לברכתו 
של ה’. לאחר שלמדנו על חשיבותו של עם ישראל כבנים לה’, ועל ההשגחה הפרטית המלווה 
אותם, נבקש ליצור את האיזון המתאים ולחשוף את התלמידים לחלק בו הם נדרשים לקחת 
אחריות ולפעול, במקביל לאמונה בה’. חשיבות הפעולה והמאמץ של היהודי מקבלת משמעות 
מיוחדת בהקשר לימים הנוראים, בו נדרש היהודי לערוך חשבון נפש ולתקן את מעשיו, מתוך 

אמונה שה’ סולח ונותן לנו דרך תשובה.

התלמידים יכירו בחשיבות האמונה בהשגחת ה’ על ברואיו על ידי סיפורים חסידיים.  .1
התלמידים יפנימו את הערך של קבלת המציאות מתוך אמונה בהשגחה פרטית ובאהבת ה’   .2

     במישורים שונים: אישי, חברתי, משפחתי, כלכלי וכדומה.  
התלמידים ילמדו מהמקורות על חובת ההשתדלות )לקיחת אחריות(, ויבחינו באילו מצבים   .3

     היא נדרשת, ומהן ההשלכות של לקיחת אחריות או של הסרת אחריות.
התלמידים יעמדו על משמעותה של חובת לקיחת האחריות בזיקה לחזרה בתשובה על   .4

    העבר וכפתיחה לתחילתה של שנה חדשה. 

פתיחה: כותרות של חדשות                                                     5  דקות, מליאה

פעילות 1:  סיפורים בנושא בטחון בה’ ואמונה בהשגחה פרטית    10 דקות, מליאה

פעילות 2: בין אמונה להשתדלות                                              10 דקות, מליאה

פעילות 3: התמודדות בעזרת האמונה בהשגחה פרטית               10 דקות, מליאה 

משוב: תשובה מתוך אחריות ואמונה                                         10 דקות, מליאה, יחידני

חדשות מהעיתון )נספח 1(   .1
סיפורים בנושא השגחה פרטית )נספח 2(  .2

דוגמא לכרטיס מלא  )נספח 7(  .3
סיפור על התמודדות בעזרת ההשגחה הפרטית )נספח 8(  .4

 ) איורים לסיפורים )נספח 3   .5
) היגדים )נספח 4   .7

) איורים בנושא אמונה והשתדלות )נספח 5   .7

) כרטיס של ‘לוקחים אחריות’  )נספח 6   .8
להכין תלמידה עבור הניסוי בחלק שלישי של השיעור  .9

כיתה ה’אני בחברה  - כוחות ויכולות
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שיעור מס' 2 חב"ד בינה – מתבוננים  כוחות ויכולות - בנים אתם לה’ אלוקיכם 

המורה יקריא בפני התלמידים כותרות ‘חדשות’ ספורות, המופיעות בעיתון )נספח 1(, ויבקש מהם להביע את הרגשות 
שהם חשים למשמע ה’חדשות’. המורה יבהיר שבשיעור זה נלמד על דרך התמודדות עם מצבים, שאינם נראים רצויים. 

שלב א’:  המורה יתלה על הלוח איורים שונים המתארים אמונה ובטחון בה’ פאסיביים בסיטואציות בהן נדרשת השתדלות 
מהאדם )נספח 5(. 

המורה ישאל את התלמידים, מה דעתם על האיורים, והאם אכן הילדים נוהגים נכון כאשר הם אינם פועלים, ומסתפקים 
האבסורד  את  יבינו  שהתלמידים  להניח  סביר  מאחריות(.  )התנערות  האירועים  לכל  המשותף  מה  פאסיבית.  באמונה 
באיורים. במהלך הדיון יבררו התלמידים באילו מקרים יש להסתפק בביטחון ובאמונה מתאימה, ובאיזה מצב יש לקחת 

אחריות ולעשות השתדלות בדרך הטבע וכמובן, להאמין שה’ יעזור.

כל זוג תלמידים יקבל איור )נספח 3(. המורה יספר סיפורים בנושא ‘השגחה פרטית’ והתלמידים ילוו את הסיפור בהצגת 
האיורים המתאימים שברשותם. אפשר לתלות על הלוח כל פעם את התמונה המתאימה. בסיכום כל סיפור, ייתלה על 

הלוח היגד/פתגם מתאים )מומלץ להשאיר את הפתגמים במקום בולט בכיתה לאחר השיעור(. )נספח 4(
אפשרות נוספת: לכיתות יצירתיות – אפשר להביא את הסיפור )נספח 2( לתלמידים ולבקש מהם להמחיש אותו באמצעות 

ציורים או באמצעות הצגה. המורה יעורר דיון בכיתה.
שלות לדיון: 

• מה אנו לומדים מהסיפורים? 
• מתי עלינו להתחזק באמונה בהשגחה פרטית, 

• כיצד זה יעזור לנו בחיינו?
כדאי לכוון את התלמידים למצבים בהם מתאים במיוחד להתעורר באמונה בה’:

• האם אתם מרגישים לפעמים פחד? )מצב בטחוני גרוע, סכנה מתקרבת(
• האם אתם חשים עצב ודאגה? )כשיש בעיה משפחתית או רפואית, דחייה חברתית או כשלון(

• האם לפעמים אתם מאוכזבים, כאשר דברים מתנהלים אחרת ממה שרציתם/שתכננתם?” )פספסנו את האוטובוס, לא 
קבלתי משהו שרציתי(

פתיחה: כותרות של חדשות 

פעילות 2: בין אמונה להשתדלות

פעילות 1: סיפורים בנושא בטחון בה’, ואמונה בהשגחה פרטית 

מהלך שיעור
לעשות ולהאמין

כיתה ה’
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שיעור מס' 2 חב"ד בינה – מתבוננים  כוחות ויכולות - בנים אתם לה’ אלוקיכם 

מהלך שיעור
לעשות ולהאמין

מסקנה: 
לנו שההשתדלות  שיסייע  בה’,  אמונה  על  המבוססת  השתדלות,  לעשות  יש  ופעולות,  מאמצים  לעשות  יכולים  כאשר 
ולפעול,  לעשות  עלינו  כלומר,  יח(–  טו,  )דברים  בכל אשר תעשה”   אלוקיך  ה’  “וברכך  התורה:  מצווה  גם  כך  תצליח, 
מתוך אמונה, שה’ יתן ברכה במה שעשינו. כאשר אין לנו אפשרות לעשות השתדלות, או כשכבר עשינו את ההשתדלות 

המתאימה, עלינו להאמין, שהכל לטובה לגמרי, ולשים ביטחוננו בה’. כלומר אסור להתנער מאחריות. 
שלב ב’: 

המורה יקרא פסוקים שונים, והתלמידים יסיקו מכל פסוק – איזה סוג השתדלות שעלינו לבצע נדרשת מאיתנו:
• “ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך” )שמות כ, ט( –השתדלות בנושא פרנסה.

• “ורפא ירפא” )שמות כא, יט(. “ניתנה רשות לרופא לרפא” )ברכות ס, א( –השתדלות בענייני רפואה.
• “יגעת ומצאת – תאמין” )מגילה ו, ב( – השתדלות ומאמץ כדי להצליח.

• “היות הגוף בריא ושלם מדרכי השם הוא.. לפיכך צריך להרחיק אדם עצמו מדברים המאבדים את הגוף ולהנהיג עצמו 
בדברים המבריאים והמחלימים” )רמב”ם יד החזקה – הלכות דעות פרק ד’( השתדלות בנושא שמירת הבריאות. 

נחזור לסיטואציות באירועים ונבחן מהי ההשתדלות הנדרשת בכל מצב:
 לפני מבחן יש לקחת אחריות ולהתכונן בשינון החומר.

• כשיש בעיה רפואית יש לגשת לרופא.
• בשעת אזעקה יש ללכת למקום מוגן/מקלט.

• אם רואים חפץ חשוד יש להתרחק ולקרוא למשטרה.
• כשעוברים את הכביש יש לנהוג בזהירות, לבדוק שאין מכוניות וכו’.

“לאחר שנעשתה ההשתדלות הדרושה, יש להיות רגועים מתוך אמונה ובטחון בה’ שיעזור”.

שלב א’: 
ניסוי: לפני השיעור המורה יקרא לתלמיד)רצוי תלמיד טוב( ויסכם איתו, שתוך כדי השיעור המורה יכעס עליו ויוציא אותו 

מהכיתה. המורה יבקש מהתלמיד להגיב במתינות ולצאת בנחת, ללא כעס.
בחלק זה המורה יישם את הניסוי ויפנה לתלמיד בטון מוכיח: “איך אתה מתנהג, בבקשה צא מהכיתה”. התלמיד יצא 
בנחת, והמורה ישאל: “איך אתם הייתם מגיבים במקומו?”. לאחר מכן, המורה יקרא לתלמיד שבחוץ וישאל אותו בפני 

התלמידים: “איך הצלחת להגיב בנחת?”, וכך יתברר שזהו ניסוי מתוכנן מראש. 
שלב ב’: 

והם תוצאה של  ניסיון משמים  יספר סיפור על חסיד, שהתמודד עם מידת הכעס מתוך הבנה, שהאירועים הם  מורה 
השגחה פרטית )נספח 8(. לאחר הסיפור המורה יסכם: אם נזכור שכל מה שקורה הוא מאת ה’, נוכל להגיב כראוי:       

א. מתוך אמונה. ב. לפעול באופן שקול ולא מתוך התפרצות.

פעילות 3: התמודדות בעזרת האמונה בהשגחה פרטית

כיתה ה’
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שיעור מס' 2 חב"ד בינה – מתבוננים  כוחות ויכולות - בנים אתם לה’ אלוקיכם 

המורה יאמר: “עד כה דברנו על השתדלות שעלינו לעשות בתחומים שונים. כעת, בעמדנו בחודש אלול, הנושא המדובר 
הוא חזרה בתשובה, אנו נדרשים לתקן את ההתנהגות שלנו. כל אדם צריך לקחת אחריות על מעשיו, ולתקן את הדרוש.” 

דיון: אם נשאל ילד: “מדוע פגעת בחבר שלך?” מה הוא יענה?
בוודאי, הילדים יציעו תשובות, שמצדיקות את המעשה, ושזורקות את האחריות על הזולת: “הוא התחיל”; “היא אמרה 

לי...”;  “הוא מפריע לי”.
דוגמה נוספת, אם נשאל ילד: “מדוע דברת לאבא בחוצפה?”, הוא ימצא הסברים רבים: “אבא שלי מעצבן/לא מבין אותי”; 

“כל היום אומרים לי מה לעשות” וכו’.
אדמו”ר הרש”ב, בביאורו אודות חמשת אופני התשובה, מסביר כי עבודת התשובה באה מראיית השגחה פרטית )היום יום 

ז תשרי(: “בכל דרכיך דעהו” – האדם השם לבו ודעתו על כל הנעשה עמו ומסביב לו, רואה אלוקות במוחש”.
“עלינו לזכור, שכל מה שקורה סביבנו הוא מאת ה’, וה’ מזמן לנו את האירועים כדי לבחון איך נגיב. לכן, עלינו לקחת 

אחריות על מעשינו, ולא לתלות את האשמה בסביבה.”
דוגמה: אם ילד מפסיד את ההסעה לבית הספר, ומאחר לעיתים קרובות, הוא אינו יכול לומר ‘הכל מאת ה’’, אלא הוא 

צריך לקחת אחריות ולעשות השתדלות להגיע בזמן:
• ללכת לישון מוקדם יותר, כדי שיצליח לקום בזמן בבוקר.

• לכוון את השעון נכון.
• להכין מערכת וכל מה שצריך בערב קודם, כדי לחסוך זמן בבוקר.

• להתארגן בזריזות יותר בבוקר.
• ואם מישהו מרגיז אותו, הוא יכול להבין, שה’ מנסה אותו, ה’ רוצה לראות, כיצד יגיב. ומי שמרגיז אותו, הוא רק שליח 

משמים, ועליו לעמוד בניסיונות בגבורה.

המורה יחלק לכל תלמיד כרטיס ‘לוקחים אחריות’ )נספח 6(. המורה יסביר כיצד למלא אותו, חשוב לכוון את התלמידים 
דרך תיקון מפורטת ומעשית, שאפשר גם לבדוק ,אם עמדו בה, ולא לכתוב הגדרות כלליות כמו ‘מהיום לכבד הורים’. 

בנספח 7 יש דוגמא של כרטיס מלא.
לאחר מכן, כל תלמיד יחשוב, על איזו התנהגות הוא רוצה לקחת אחריות, וימלא את הכרטיס האישי שלו. לאחר מכן, כדאי 

לתת לתלמידים אפשרות לשתף בהחלטות שלהם.

משוב:  תשובה מתוך אחריות ואמונה 

מהלך שיעור
לעשות ולהאמין

כיתה ה’
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תושבי העיר אניפולי העריכו מאוד את רבי זושא, ודאגו שבכל יום הוא יקבל ארוחת בוקר מזינה לאחר 
התפילה. את הארוחה היה מביא לו שמש בית הכנסת באופן קבוע. נוהג היה רבי זושא, כי בכל פעם שהיה 

נזקק לדבר מה, היה פונה לאביו שבשמים ואומר: ”ריבונו של עולם, זושא צריך כך וכך..“. גם בסיום התפילה, 
מידי יום, היה רבי זושא מתפלל ואומר: ”ריבונו של עולם, זושא רעב“. 

מילים אלו הרגיזו מאוד את השמש, שראה בכך התעלמות וזלזול. הוא זה שטורח ומכין את הארוחה, ואילו 
רבי זושא פונה ומודה להקב“ה. ברוב כעסו, החליט השמש באחד הימים, כי למחרת לא יביא את הארוחה 

לרבי זושא, וכך ילמד הצדיק, מי דואג לו למזונו.
באותו יום, שהיה גשום וחורפי, צעד רבי זושא לביתו והגיע לשלולית. הוא עבר על קרש כדי שלא יתלכלך 
מהשלולית, אך נער נכרי פוחז, שלא הכיר את הצדיק קפץ על קצה הקשר, וגרם לצדיק ליפול ולהתלכלך 

בבוץ. לאחר מכן, סיפר הנער בחיוך לחברו על התעלול שעשה, וכיצד הכשיל את ה‘יהודי הזקן‘. חברו, שהבין 
כי מדובר בצדיק רבי זושא, הוכיח אותו על מעשהו החמור. הנער נבהל ובקש לתקן את מעשיו. הוא החליט 

להגיע לרבי זושא למחרת לבית הכנסת, להביא לו ארוחת בוקר ולהתנצל בפניו על מעשיו.
ואכן, למחרת בבוקר, כאשר סיים רבי זושא את התפילה, פנה לקב“ה כהרגלו ואמר: ”רבונו של עולם, זושא 

רעב“. השמש, שעקב מן הצד, נדהם לראות כיצד באותו רגע נכנס נער לבית הכנסת ובידו ארוחה מוכנה 
לצדיק. או אז נוכח השמש לדעת, כי אכן משמים דואגים למזונו של הצדיק, והוא רק שליח של ההשגחה 

העליונה.

3. ארוחת בוקר משמים

נספח 2:

כיתה ה‘
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אני בחברה  - כוחות ויכולות

נספח 3: איורים

כיתה ה‘



ב“ה

1 שיעור מס' 2

אני בחברה  - כוחות ויכולות

נספח 3: איורים

כיתה ה‘



ב“ה

1 שיעור מס' 2

אני בחברה  - כוחות ויכולות

רבונו של עולם,
ר‘ זושא רעב

נספח 3: איורים

כיתה ה‘



ב“ה

1 שיעור מס' 2

אני בחברה  - כוחות ויכולות

דרך התיקוןהמחשבההתנהגות שדורשת שינוי

במעגל האישי

במעגל המשפחתי

במעגל  החברתי

לוקחים אחריות

נספח 6: 

כיתה ה‘



ב“ה

1 שיעור מס' 2

אני בחברה  - כוחות ויכולות

דרך התיקוןהתנהגות שדורשת שינוי

התפרצות בשעת כעס במעגל האישי

לספור עד 10 לפני שאני מגיב. 
כשאני כועס – ללכת לחדר אחר 

להרגע.

דיבור לא מכובד להוריםבמעגל המשפחתי

לשים לב לדיבור בעדינות.
לבקש סליחה, אם נכשלתי 

ודברתי בחוצפה.

זלזול בחבריםבמעגל  החברתי
לומר בכל יום מחמאה לחבר על 

דבר טוב שעשה.

לוקחים אחריות

נספח 7: כרטיס מלא 

כיתה ה‘



ב“ה

1 שיעור מס' 2

אני בחברה  - כוחות ויכולות

מעשה בחסיד מכובד מאוד, שהגיע לרבי וביקש ממנו הדרכה על בעייתו. הוא מתפרץ בכעס ומתרגז מהר, 
כאשר דברים אינם מתבצעים כרצונו. הרבי אמר לו, שזוהי בעיה קטנה. הסביר החסיד, כי ברוב כעסו, הוא 
לפעמים פוגע באחרים, ושוב הרבי אמר, שזוהי בעיה קטנה. ולאחר שיצא אמר הרבי למשמש, שבשבת לא 
יתן לחסיד את התפקיד המכובד הרגיל – לעלות לתורה בעלייה  המכובדת של  ”מפטיר“, ובמקום זאת שייתן 
לחסיד המכובד כיבוד של ”גלילה“ הניתן בד“כ לילדים. השמש נבהל וחשש מתגובתו של החסיד, ולכן החליט 
לגלות לחסיד מראש, כי על פי הוראת הרבי לא יקבל ’מפטיר‘ כהרגלו. בתחילה החסיד התרגז, אך כאשר 
השמש הבהיר לו, שזוהי הוראת הרבי נרגע. וכך הווה, בשבת כשלא קיבל כהרגלו ”מפטיר“ נדהם הקהל, אך 
הוא ישב בשקט ולא הגיב, וכך כשקראו לו לגלילה, חיוך קטן הסתמן בזוויות פיו כשהלך לגלול. לאחר מכן אמר 

לו הרבי: ”אתה רואה שלא כעסת ולא התפרצת, למרות שלא כיבדו אותך בעלייה מכובדת?“
השיב החסיד: ”מראש, ידעתי, שאתה מנסה אותי והיה לי קל להבליג. אך אם לא הייתי יודע, הייתי מרים קול 

זעקה גדולה“.
”זהו בדיוק העניין“ אמר לו הרבי. ”אם תדע, שבכל פעם, שמישהו מכעיס אותך זהו נסיון מה‘ יהיה לך קל 

להבליג“.

סיפור

נספח 8:

כיתה ה‘




