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שיעור מס’ 6שיעור מס’ 7

נושא שיעור
גאווה חיובית

בשני השיעורים הקודמים למדנו על מידת הגאווה כמידה שלילית. הבנו את נזקיה ואף ניסינו 
להבין כיצד ניתן להיפטר ממנה. בשני השיעורים הבאים נחשוף לתלמידים סוג חיובי של 

גאווה, שבה מושא הגאווה איננו אישי פרטי אלא ערך רוחני יהודי וחסידי.
הגאווה החיובית מאפשרת עשיית מצוות ועמידה על עקרונות מתוך זקיפות קומה, ולא 

חלילה מתוך בושה, שפלות ונמיכות רוח. בשיעור זה נלמד על מהותה של הגאווה החיובית, 
ובשיעור הבא נלמד להשתמש בה ככלי עזר לעמידה בניסיון.

התלמידים יבינו את מהותה של הגאווה החיובית ויעמדו על ההבדל בינה ובין תאומתה      א. 
הגאווה השלילית, בפרט בהשלכותיהן על הסביבה.

התלמידים יזהו באילו מצבים נכון לנהוג בגאווה ובאילו מצבים נכון לנהוג בענווה. ב. 

מיהו גאוותן          10 דקות, מליאה פתיחה   

נכנסים לתוך הסיפור        20 דקות, זוגות + מליאה פעילות מרכזית  

"הר" – "סיני"         15 דקות, מליאה סיום   

הצגה כהן גדול )נספח 1(  -

משפטים להקראה )נספח 3(  -

דף עבודה - שני סיפורים )נספח 2  (  -

אני בחברה – תיקון המידות

חב”ד בינה מתבוננים
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מהלך שיעור
גאווה חיובית

פתיחה: מיהו גאוותן

שני תלמידים יתנדבו להציג קטע קצר מול חברי הכיתה. המורה ייתן לכל אחד מהם טקסט קצר )נספח 1( שאותו 
יצטרך להקריא בקול רם, בתוקף, בעמידה על כיסא ובליווי נפנוף ביד. שני הטקסטים הם של שני כהנים גדולים. 
האחד כהן גדול אמיתי, מתתיהו הכהן הקורא "מי לה' אליי!". האחר הוא כהן גדול מדומה, המכריז על עצמו "כהן 

גדול" בכוח עושרו וקרבתו אל המלך.
לאחר ההצגה יעורר המורה דיון בכיתה.

שאלות לדיון לדוגמה:
באילו משני הטקסטים ישנה גאווה? מהי גאווה?  >

האם בקריאתו של מתתיהו אין גאווה?  >
האם לקיחת שרביט הנהגת המרד אינה גאווה?  >

האם תיתכן גאווה חיובית? מהי הגאווה החיובית? מה מקומה?  >
מה מבדיל בינה ובין הגאווה השלילית?  >

הציעו דוגמאות לפי הבנתכם.  >

המורה יחתור להביא את התלמידים להבנת ההבדל הבסיסי שבין הגאווה השלילית, המעצימה את ה"אני", ובין 
הגאווה החיובית, המעצימה את הערכים החשובים.

בסיום הדיון ילקט המורה את התובנות שעלו לכדי הגדרה שתיכתב על הלוח: הגאווה החיובית היא עשיית פעולה 
יהודית / חסידית בשליחות ה' מתוך זקיפות קומה ותוקף, ועל ידי זה מקדשים שם שמים )ולא עשיית פעולה 

בשליחות עצמי, שאז מנשאים את האדם(. 

שיעור מס’ 6

פעילות מרכזית: נכנסים לתוך הסיפור

התלמידים יחולקו לזוגות. כל זוג תלמידים יקבל דף )נספח 2( ובו שני סיפורים העוסקים בשני סוגי הגאווה ועליהם 
שאלות. כל אחד מן התלמידים יקרא לעצמו סיפור אחד וינסה לדמיין את עצמו כאחד האנשים שבסביבתו של גיבור 

הסיפור. לאחר מכן כל תלמיד יהפוך למראיין של חברו. התלמידים ישאלו זה את זה את השאלות המופיעות בדף, 
המתייחסות להרגשתם האישית בסביבתו של הגאוותן. לאחר שיסיימו התלמידים יוקראו התשובות במליאה.

לחלופין המורה יקרא את הסיפורים לשני תלמידים, והם ימלאו את המשימה לעיני הכיתה. 

יתפתח דיון על ההבדל בין הרגשתם של מי שסבבו סביב הגאוותן השלילי )על פי סיפורו של הבן איש חי( ובין 
הרגשתם של מי שסבבו סביב החסיד העומד בתפילתו בשדה התעופה. התלמידים יעמדו על העובדה שהגאוותן 

גורם להשפלת הסובבים אותו ולרגשות טינה וכעס, ולעומתו בעל הגאווה החיובית גורם תחושת הערכה, התרוממות, 
אומץ ויכולת – בסובבים אותו. המורה יעודד את התלמידים להוסיף דוגמאות משלהם לרגשות המציפים את הבאים 

בקרבת גאוותן – שלילי או חיובי, וישאל אם הם אף תורמים לסביבתם רצון לחקותם.

חב”ד בינה מתבוננים
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סיום : "הר" – "סיני"

המורה יצייר הר על הלוח. המורה ישאל את התלמידים: האם הר מסמל גאווה או ענווה? 
התלמידים כנראה ישיבו: גאווה. המורה ימשיך וישאל: ומה בנוגע להר סיני, מה הוא מסמל? – ענווה. התלמידים 

ישמעו מן המורה שהביטוי "הר סיני" נראה לכאורה נושא הפכים: "הר" מסמל גאווה, "סיני" – הר קטן ושפל, ולכן 
הוא מסמל ענווה. 

הרבי מלמד אותנו )ראו לקוטי שיחות א', עמוד 276( הוראה חשובה הנלמדת מזה: עלינו להיות גם "הר" וגם 
"סיני", בד בבד. עלינו להיות זקופי קומה כ"הר" בכל הנוגע לכל עניין רוחני קדוש, ובה בשעה להיות ענווים כ"סיני" 

בכל עניין הקשור ל"אני", להתנשאות האישית. 

משחק "הר" – "סיני" )במתכונת "ים – יבשה"(
לצורך המשחק כדאי להזכיר לתלמידים בקצרה מהי ענווה, כפי שנלמד בשיעור הקודם: ייחוס הכישרונות והיכולות 

האישיים לה', נכונות לוותר והתייחסות לאחרים בכבוד.
המורה יפנה שטח ריק בכיתה וימתח חבל או יצייר קו מבדיל על הרצפה, באמצע השטח. המורה יכריז על צד אחד 

הר", ועל הצד האחר "סיני".

כל התלמידים יעמדו בצד אחד של הקו. המורה יקרא משפטים שונים )נספח 3( שחלקם מציגים עמדה של "הר" 
)זקיפות קומה יהודית( וחלקם מציגים עמדה של "סיני" )התבטלות ה"אני"(. 

התלמידים יצטרכו לקפוץ מצד אל צד לפי המשפטים השונים. מי שקופץ לצד לא נכון יוצא מן המשחק. בסיום 
המשחק כדאי שהמורה יתייחס אל המנצחים, באמירה שאל להם להתגאות, כי בעניין של ניצחון במשחק בוודאי 

יש לנהוג כ"סיני".

אם ייגמרו המשפטים ויישאר זמן, המורה ייתן גם לחלק מן התלמידים להיות מנחי המשחק ולהמציא משפטים 
משלהם.

מהלך שיעור
גאווה חיובית

שיעור מס’ 6 חב”ד בינה מתבוננים
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נספח 2

 סיפור 1 - דף עבודה 
)על פי סיפורי הבן איש חי(

רוב את  מבליט  היה  אנשים  בחברת  שהיה  פעם  בכל  האיש.  היה  כבוד  רודף  גדול.  עשיר  היה  שמעיה  ושמו  אחד   איש 
עושרו ורוב חכמתו וגם היה מלגלג על האחרים על שאינם מוצלחים כמוהו. כאשר חיתן שמעיה את בתו, השקיע בחתונה הון 
תועפות, הרבה מעבר למקובל, גם בין עשירים כמותו. הכל כמובן כדי לזכות במבטי ההתפעלות של הנוכחים וכדי להוסיף 
לעצמו כבוד. הנוכחים בחתונה אכן היו המומים ומתפעלים, הם הרבו לשבח את בעל השמחה על נדיבותו הרבה. אך לשמעיה 
זה לא הספיק. הוא רצה לשמוע עוד ועוד את דברי ההתפעלות של הנוכחים. לכן החליף בזריזות את בגדיו לבגדי איש פשוט, 
חבש כובע גדול והחל לשוטט בין האנשים. הוא לא האמין למשמע אזניו! האנשים, שרק קודם לכן החניפו לו ושיבחו אותו, אכלו 

ושתו עכשיו בכל פה, תוך כדי שהם צוחקים ומלגלגים עליו:

"רודף כבוד שכמוהו!"   
"הוא בטוח שהוא מלך העולם!"   

"כמה כסף הוא שפך בחתונה, רק כדי לקבל כמה מחמאות!"  
בלב שבור חזר שמעיה לבגדי הפאר. אף אחד לא הבין מדוע בהמשך החתונה פניו נראו רע כל כך. לאחר החתונה ישב   

שמעיה אצל הרב ושפך את לבו. הוא הבין כי שגה בדרכו. הרב הורה לו דרך תיקון ושמעיה הפך לאיש אחר.

שאלות ריאיון לעבודה בזוגות:

נסה לדמיין את עצמך כאחד האנשים המשתתפים בחתונת בתו של שמעיה.

שלום, אני מבין שאתה מכיר את שמעיה זמן רב. האם אתה מחבב אותו?_______________________________.. 1

 האם אתה מחפש הזדמנות לשוחח איתו ולהיות בקרבתו? ספר מהי הרגשתך בדרך כלל אחרי מפגש עם שמעיה. 2
._____________________________________________________________________________________ 

מדוע בעצם הגעת לחתונה? האם אתם ידידים? _________________________________________________.. 3

סיפור 2
שלושה נערים צעירים הסתובבו מוטרדים בשדה התעופה הענק של אנגליה. עליהם להתפלל מנחה עתה. אין סיכוי 

שימצאו בית כנסת או מניין. עליהם פשוט לעמוד ולהתפלל. אבל... היכן? המוני אנשים, תיירים ואנשי עסקים, חולפים על 
פניהם. איך זה ייראה בעיניהם, כשפתאום יבחינו בשלושה חובשי כיפות העומדים זה לצד זה בשתיקה, ברגליים צמודות 

 ופיהם ממלמל בלחש? מה יחשבו עליהם כולם? הרי יהיו ללעג...
פתאום... גילו אותו. חסיד מבוגר, עטור זקן לבן, מתפלל מנחה במתיקות, במתינות. אוחז בידו סידור, מתנענע, ופיו לוחש.   
ביראת כבוד הם נעמדו לצדו, עד שסיים. "כבוד הרב", הם פנו אליו בסיום התפילה, "איך הרב אינו נבוך לעמוד כך ולהתפלל 

 באמצע שדה התעופה? האם לרב לא אכפת מה יחשבו עליו?"
החסיד חייך חיוך חם. הוא הסתכל סביב בעיון ולפתע הצביע לצד מסוים. שני נזירים הודיים התהלכו שם בלבוש משונה 

 ומעורר גיחוך.
"הנה ראו, שני אלו אינם מתביישים בלבושם המיוחד, המוכיח על עבודה להבל הבלים, על רוחניות של שקר וכזב. האם   

אני צריך להתבייש שהנני בן לעם היהודי הנבחר, וזוכה לעצור ולהתפלל אל מלך מלכי המלכים? הרי כל חיינו קודש. יש לנו 
 תורה ותפילה, ולכולם כאן סביב אין מושג בהם. בשמחה ובגאווה אני עומד להתפלל".

שלושת הנערים חייכו זה לזה בהקלה. בוודאי, הרי זה נכון כל כך! מה אכפת להם מה יחשוב איש זה או אחר, כשהם זוכים   
לשאת לבם ופיהם אל הקדוש ברוך הוא? והם נעמדו להתפלל מנחה, ממש כמו בבית הכנסת.

 שאלות ריאיון לעבודה בזוגות:
נסה לדמיין את עצמך כאחד הנערים בשדה התעופה.

 שלום, אני מבין שסיימת לפני דקות אחדות לשוחח עם החסיד. האם אתה מעריך אותו?. 1
.______________________________________________________________________________________

האם תחפש הזדמנות נוספת לשוחח עם חסיד זה? ספר כיצד תרגיש אם תגלה שהוא בעצם טס איתכם, ומקומו . 2
איתכם יחד בשורת המושבים.________________________________________________________________.

מדוע לדעתך הושפעת מדבריו? ______________________________________________________________.. 3
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נספח 1

הצגה

אחיי היהודים, הבה נצא כנגד היוונים!
 נהיה נאמנים לאלוקינו! מי לה' – אליי!!!

כל הרוצה להילחם ולהתקרב לה', יבוא אליי!

אני מנילאוס מכריז שמעתה אהיה אני הכהן הגדול!
 אין עשיר כמוני, אין מקורב למלך יותר ממני,
כל הרוצה להקריב קרבן במקדש – יבוא אליי!
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נספח 3

משפטים להקראה

הערה: אפשר להוסיף משפטים נוספים בהתאם לצרכים של הכיתה )כמו צניעות, תפילה וכדומה(.

סיני: הצלחתי לקשט את הכיתה בעזרת הכישרון שה' נתן לי.

סיני: הבנתי את השיעור, אשמח לסייע לך.

הר: מצטער, לא אוכל לשמוע את השיר הזה, הוא לא מתאים לי. 

סיני: ניצחנו בתחרות, תודה לה' שעזר לנו!

הר: אני עומד על דעתי, מפני שכך כתוב בהלכה!

הר: הבדיחה שלך לא מצחיקה אותי כי היא על חשבון החבר.

סיני: חשבתי שהתפקיד הזה מתאים לי, אבל אם אתם חושבים אחרת, לא נורא.

הר: אוכל לשוחח איתך רק אחרי שאסיים את התפילה.

סיני: לדעתי הצבע הזה הכי יפה, אבל תוכל לבחור איזה צבע שתאהב.

הר: ההורים שלי לא מרשים, וחשוב לי לשמוע בקולם.

סיני: למרות שהייתי ראשון, אני מעדיף שלא להגיב.

סיני: אני לא רוצה שתתפתח כאן מריבה, לכן אני לא מתכוון להגיב.

הר: אני לא משתתף בתעלול, זה נגד חוקי בית הספר.

סיני: בדקתי בספר וראיתי שעליי לתקן את עצמי: הפירוש הנכון שונה ממה שאמרתי!

סיני: אני מתנצל על האופן שבו דיברתי.

הר: זה נשמע כמו לשון הרע... בוא נדבר על משהו אחר.




