
ב"הב"הב"ה

שיעור מס' 1 שיעור מס' 4חב"ד: חכמה - פותחים חב"ד: חכמה - פותחים תיקון המידות - התגברות היא התבגרות

אני בחברה / תיקון המידות

שיעור מס' 5 חב"ד: בינה - מתבוננים

המניעים   – נוסף  במימד  נתבונן  להתבגרות,  אינדיקציה  היא  שהתגברות  שלמדנו  לאחר 

 להתגברות. עבודת המידות היא עבודה פנימית ויסודית, ולכן בחיזוקים חיצוניים לא די.

יש צורך בהנעה פנימית שתחולל שינוי אמיתי. 

תורת החסידות מספקת ליהודי חיזוקים פנימיים משמעותיים לעבודה על מידותיו. 

התלמידים יבחינו בהבדלים בין הנעה פנימית לחיצונית ובמידת השפעתן לטווח  . 1

הארוך.   

התלמידים יחוו את השלכותיו של סוג ההנעה על איכות העבודה. . 2

התלמידים ייחשפו למאגר חיזוקים פנימיים מתוך תורת החסידות. . 3

התלמידים יציבו לעצמם יעד לשינוי ויאתרו את המנוע הפנימי הדרוש לכך.. 4

פתיחה

פעילות 1

פעילות 2

סיום

חיזוקים פנימיים וחיצוניים

הנעה פנימית כמנוע לשינוי

משחק איסוף סוללות

המנוע הפנימי שלי

סיטואציות )נספח 1(	 

סיפור הזקן )נספח 3( 	 

 	) 2 משימה לקבוצות )נספח

 	 ) 4 חצאי סוללות ומשפטים )נספח

 	) 5 ציור מטוס )נספח

להכין כרטיסיות ריקות לפעילות 1. לחלופין, ניתן להשתמש בפתקי ממו.	 

נושא שיעור
מתגברים - חיזוקים פנימיים

10 דקות / מליאה

15 דקות / קבוצות, מליאה

10 דקות / קבוצות, מליאה

10 דקות / יחידני, מליאה
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שיעור מס' 1 שיעור מס' 4חב"ד: חכמה - פותחים חב"ד: חכמה - פותחים תיקון המידות - התגברות היא התבגרות

אני בחברה / תיקון המידות

שיעור מס' 5 חב"ד: בינה - מתבוננים

מערך שיעור
מתגברים - חיזוקים פנימיים

פתיחה: חיזוקים פנימיים וחיצוניים 

שלב א':

המורה יקרא לפני הכיתה סיטואציות )נספח 1( וישאל מה לדעתן, גרם לדמות שבכל אחד מהמקרים לפעול 

כפי שפעלה. את התשובות המורה יכתוב על-גבי כרטיסיות.

המורה יכול לכוון את הכיתה ברעיונות. חשוב שהכרטיסיות תכלנה גם חיזוקים חיצוניים וגם פנימיים. המורה 

תפרוס את כל הכרטיסיות בפני הכיתה. 

לאחר מכן, המורה יתן לכיתה לשתף בסיטואציות שחוו, ויבקש לזהות את המניע שגרם לתגובה שלהם באותה 

סיטואציה מתוך מאגר הכרטיסיות. 

שלב ב':

המורה ישרטט על הלוח טבלה ויאמר לכיתה כי ניתן לחלק את המניעים / החיזוקים לעשיית הפעולה לשתי 

קבוצות. 

המורה יבקש מהכיתה לנסות לחלק את הכרטיסיות ולתת כותרת לכל קבוצה. לאחר מכן המורה יגדיר את 

שתי הקבוצות ויסביר: "חיזוקים חיצוניים" - כאשר אדם עושה פעילות בגלל גורם חיצוני )עונש / שכר, תגובת 

החברה החיצונית(. 

"חיזוקים פנימיים" - כאשר האדם עושה את הפעולה בגלל סיבות פנימיות ערכיות.

פעילות 1: הנעה פנימית כמנוע לשינוי

הכיתה תתחלק לשתי קבוצות. כל קבוצה תקבל דף ועליו משימה )נספח 2( – לעצב שלט "ברוכים הבאים" וכן 
בריסטול וצבעים.

לקבוצה א' נאמר שהשלט שיעמוד בכניסה לבית הספר לכבוד אורחים חשובים שמגיעים.
לקבוצה ב' נאמר שמי שיבצע את המשימה יקבל נקודה אך לא ייעשה בשלט כל שימוש. 

לאחר כמה דקות פעילות המורה יעצור את הפעילות ויבקש מכל קבוצה להציג את השלט שהוא הכין ואת 
ההנחיה שהם קבלו מהמורה.

המורה יעורר דיון: 
מדוע השלט של קבוצה א' נראה כך ושל קבוצה ב' כך? )גורם ההנעה היה שונה(  >

לאחר שלמדנו על הנעה פנימית וחיצונית, איזו הנעה הייתה לכל אחת מהקבוצות?   >
האם יש חשק לפעול כאשר אין שום מטרה פנימית בפעולה? )כן, אך הוא מוגבל. הקבוצה מתמקדת   >

בהשגת הנקודה ולא במשימה עצמה.(
המורה יקרא לפני הכיתה את סיפורו של הזקן )נספח 3( 

ותשאל את הכיתה: 
מה הניע את הילדים לתופף בהתחלה?   >

האם הילדים היו מפסיקים מעצמם? מדוע?  >

מדוע הילדים בסופו של דבר הפסיקו? )כי ההנעה שלהם נהייתה חיצונית.(  >
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שיעור מס' 1 שיעור מס' 4חב"ד: חכמה - פותחים חב"ד: חכמה - פותחים תיקון המידות - התגברות היא התבגרות

אני בחברה / תיקון המידות

שיעור מס' 5 חב"ד: בינה - מתבוננים

מערך שיעור
מתגברים - חיזוקים פנימיים

המשך פעילות 1: הנעה פנימית כמנוע לשינוי

אם רוצים לחולל שינוי אצל מישהו איזו הנעה כדאי לתת לו? )שינוי אמיתי ניתן לחולל רק באמצעות   >
חיזוקים פנימיים(

המורה יזכיר לכיתה מבצעים ופעילויות מבית הספר שבהן התבקשו להשתתף:   >
מה גרם לכם ליטול חלק בפעילות? )ניתן לכתוב את התשובות ולמיין אותן כדי ליצור הבחנה בין המניעים 

החיצוניים לפנימיים.(

פעילות 2: משחק איסוף סוללות

המורה יסביר לכיתה כי עבודת המידות חייבת להיות מונעת מחיזוקים פנימיים. רק כך ניתן לחולל שינוי פנימי 
לטווח ארוך. 

במשחק נפגוש עצות כיצד לחזק את המנועים הפנימיים שלנו. המשפטים מעובדים מהתניא –הספר הבסיסי 
לעבודת המידות.

במשחק נקבל סוללות )בטריות(: 
הסוללות יתנו לנו כוחות פנימיים לעבודת המידות.  >

הן סוללות לנו את הדרך כיצד לעבוד את ה'.   >
וחלק   + יהיו עם סימן של  4(. חלק מהסוללות  )נספח  ציור של חצי סוללה  יתן לכל 4-3 תלמידות  המורה 
עם סימן - . בכל סוללה יש חצי משפט. )כדאי להשתמש רק בארבעה זוגות, במקרה שהכיתה גדולה יש שני 
משפטים עודפים(. כל קבוצת תלמידים צריכה למצוא את הקבוצה שמשלימה את המשפטים שלהן ויש לה 

את הסימון הנגדי. 
ביחד הם קוראים את המשפט וממנות נציג להסביר את המשפט במליאה.

כל נציג יציג את הסוללה של קבוצתו.
את זוגות הסוללות אפשר להדביק בכיתה כדי לקבל מהן כוח לעבוד את ה'. 

סיום: המנוע הפנימי שלי

המורה יחלק לכל תלמיד פתק ועליו ציור של מטוס )נספח 5(. על כל תלמיד לחשוב על משהו שהוא היה רוצה 
לשנות במידות או בהתנהגות שלו

ולכתוב את אותו משהו תחת הכותרת: יעד הנסיעה.

לאחר מכן, המורה יבקש מכל אחד לבחור מנוע מבין הסוללות שהכיתה הרכיבה, שאליו הוא התחבר במיוחד, 

והוא יוכל להטיס את המטוס שלה. 

התלמידים יכולים לשתף את הכיתה ביעדים שהציבו לעצמם ובמנועים שלדעתם יכולים לסייע להן. 

29

כיתה ו'



ב"הב"הב"ה

נספח 1

וממתקים. 1. רובי אינו אוכל יותר עוגות 

מהרגיל. 2. יוסי הלך לישון הערב מוקדם 

וברצינות. 3. רמי למד למבחן ביסודיות 

למורה. 4. חיים נזהר לא להתחצף 

אדום. 5. שמואל אינו נוסע ברמזור 

6. מאיר מתפלל בכוונה. 

7. חני התינוקת מציירת רק על דף ולא על הקיר.

8. צביקי מגיע לתלמוד תורה בלבוש חסידי לפי 

התקנון

. 9. שימי אופה עוגות ועוגיות כל היום. 

10. טוביה מעיין באנציקלופדיה. 

כיתה ו' המידות תיקון / בחברה אני

שיעור מס' 5חב"ד: בינה - מתבונניםתיקון המידות - התגברות היא התבגרות



ב"הב"הב"ה

נספח 2

 משימה לקבוצה א’: 
לבית הספר מגיעה משלחת של אורחים 

מכובדים, אנא הכינו שלט “ברוכים 
הבאים” שיוצב בכניסה לבית הספר. 

 משימה לקבוצה ב’: 
 הכינו שלט “ברוכים הבאים”. 

הקבוצה שתבצע את המשימה תזכה 
בנקודה. לא ייעשה בשלט שתכינו כל 

שימוש. 

כיתה ו' אני בחברה / תיקון המידות
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שיעור מס' 5

נספח 3

את  ולהפריע  ביתו  לחלון  מתחת  לשחק  ילדים  קבוצת  החלה  אחד  יום  לגמלאות,  שיצא  זקן  באיש  מעשה 
מנוחתו. הוא צעק עליהם שוב ושוב וניסה לגרשם. אך הוא לא הצליח להשיג את מבוקשו. הילדים חזרו שוב 

ושוב לשחק מתחת לחלונו והרעש לא נפסק.

חשב האיש כיצד יפתור את הבעיה בדרך אחרת. לבסוף הוא פנה אל הילדים ואמר להם שהוא מודה להם על 
כך שהם משחקים מתחת לחלונו, קולות המשחק שלהם משמחים אותו כל כך וערבים לאוזניו. וכי היות והוא 
כל-כך נהנה לשמוע את קולותיהם, הרי שהוא מוכן לתת לכל אחד מהם מטבע של שקל אחד, וזאת בתנאי 

שהם ימשיכו לשחק מתחת לחלונו. 

הצעתו של הזקן שמחה את הילדים, שממילא התכוונו להמשיך ולשחק. 

וכך האיש שילם לילדים במטבע של שקל אחד בכל יום במשך כל השבוע. 

בשבוע השני שוב פנה אליהם האיש הזקן, אך הפעם הוא הסביר להם בנימה של התנצלות, שאין לו כל כך 
הרבה כסף ולכן מעכשיו הוא ישלם רק חצי שקל לכל אחד. 

הילדים לא אהבו זאת, הם כבר התרגלו לקבל שקל בכל יום, אך בכל זאת רובם המשיכו לשחק. 

אחרי שבוע שוב יצא הגמלאי אל הילדים והסביר להם שהוא מאד מתנצל, אך גם חצי שקל זה הרבה כסף 
עבורו, ולכן מהיום הוא יתן להם רק 10 אגורות. 

לזאת הילדים כבר לא הסכימו. הם כעסו ואמרו כי הם אינם מוכנים לשחק מתחת לחלונו תמורת סכום כל-
כך עלוב. 

וכך, פתר האיש הזקן את הבעיה והשיג שקט מתחת לחלונו.

כיתה ו' אני בחברה / תיקון המידות

שיעור מס' 5 חב"ד: בינה - מתבונניםתיקון המידות - התגברות היא התבגרות



ב"הב"הב"ה

גם כשרוצים 
ומתאווים מאד 
לעבור עברה, 
ליהודי יש כח 

לומר ליצר

אני לא רוצה 
להיפרד מהקב”ה 

כי אני יהודי! 
)פרק י”ד בתניא(

כמו בן מלך שמתפלש 
)מתגלגל בצורה 

מגושמׂתׂׂ( באשפה. כך 
גם הנשמה שלנו

נמצאת בגלות בתוך 
הגוף, על ידי קיום 
תורה ומצוות היא 
חוזרת למקורה - 
ארמון מלך מלכי 

המלכים! )פרק ל”א(

“והנה ה’ ניצב עליו 
ומלוא כל הארץ 

כבודו”

ומביט עליו ובוחן 
כליות ולב אם עובדו 

כראוי” )פרק מ”א(

נספח 4

כיתה ו' אני בחברה / תיקון המידות
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לכל יהודי יש 
אהבה חזקה לה’, 
כמו שבן אוהב 

את הוריו ויעשה 
הכל עבורם

כך יהודי מוכן 
לעשות הכל עבור 

אביו שבשמים )פרק 
מ”ד(

הקב”ה הוא חיות 
היהודי. כשם שאדם 
מתאווה לחיות ואינו 

רוצה להיפרד מהחיים 
ח”ו, 

כך אדם צריך 
להתאוות להמשיך 

את החיות שלו 
מה’ ע”י קיום תורה 
ומצוות )פרק מ”ד(

התורה והמצוות 
מקיפות את חיי האדם 

מיום היוולדו עד 
פטירתו. ומעמידות אותו 
בקרן אורה בשכל בריא 

ובקנין מידות נעלות 
והנהגות ישרות. 

מי שמתנהג על פי 
התורה והוראות חז”ל, 

חי חיים מאושרים 
בגשם וברוח )על פי 
היום יום כ”ז תשרי(

נספח 4
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נספח 5

יעד הטיסה: 
____________________

המנוע שלי: 
_____________________

יעד הטיסה: 
____________________

המנוע שלי: 
_____________________

יעד הטיסה: 
____________________

המנוע שלי: 
_____________________

יעד הטיסה: 
____________________

המנוע שלי: 
_____________________

יעד הטיסה: 
____________________

המנוע שלי: 
_____________________

יעד הטיסה: 
____________________

המנוע שלי: 
_____________________

יעד הטיסה: 
____________________

המנוע שלי: 
_____________________

יעד הטיסה: 
____________________

המנוע שלי: 
_____________________

יעד הטיסה: 
____________________

המנוע שלי: 
_____________________
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