
שיעור מס' 10

השליחות שלי בעולם  - עבודת ה’ 

מערך שיעור
 הביטול בחיי היום יום 

כיצד  נברר,  זה  בשיעור  ולהשלכותיו.  “ביטול”  למושג  התלמידים  התוודעו  קודמים  בשיעורים 
בסיס  הוא  הביטול  שונים.  בתחומים  ה’  לעבודת  כח  ונתינת  מהוות השראה  שנלמדו  התובנות 
לעבודת ה’. הבטל מתחבר לבורא ומקבל ממנו עוצמה, וכן מגיע למטרה הפרטית שלו במימוש 

תפקידו בעולם ולמטרה הכללית של הבריאה- להביא לימות המשיח.
כמו כן, הביטול הוא כלי חיוני לחיי חברה תקינים. כשהאדם רואה את עצמו כעיקר ואת כולם 
יוצר בעיות ביכולת הכלה, בקבלת ביקורת, בהסתכלות על השונה,  סבים סביבו, הרי שהדבר 
בעבודת צוות. לכן הביטול הוא כלי בסיסי לחיזוק הבחירה של התלמידים בקשר לקיום שליחותם 

בעולם כחיילי צבאות ה’.  

1. התלמידים יסיקו, שביטול גורם לעוצמה.
2. התלמידים יפנימו את חשיבות הביטול להצלחה בעבודה משותפת.

3. התלמידים יזהו את רגש הביטול כפתרון לדילמות מעשיות מחיי היום יום שלהם.
4. התלמידים ינסחו במילים שלהם את חשיבות הביטול. 

 

פתיחה:       הביטול מקור עוצמה או אובדן אישיות?             5 דקות, מליאה

פעילות 1:    הביטול כמנוף וכבסיס לעבודה משותפת          15 דקות, קבוצות, מליאה                                                                      

פעילות 2:    ביטול כפתרון לבעיות בעבודת ה’ ובחיים           15 דקות, מליאה

משוב:         המשמעות האישית של הביטול בחיים               10 דקות, יחידני, מליאה

) הדמויות בקומיקס )נספח 1   .1
) דפי המשחק )נספח 2   .2

) חיילי המשחק -החיצים, הכתר )נספח 3   .3

) פרח )נספח 4   .4
שמיניות בריסטול כמספר הקבוצות  .5

לבחירה, לצייר לוח משחק על הלוח, עם מספרים מ1 עד 20 או לחילופין, להשתמש ברצפה   .6
    בכיתה כלוח
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השליחות שלי בעולם  - עבודת ה’ 

“מי  ישאל את התלמידים:  1(. המורה  )נספח  בועות של קומיקס  ביטול בתוך  לגבי  יתלה על הלוח שתי דעות  המורה 
לדעתכם צודק מבין הדמויות? למה? האם תוכלו להדגים ביטול שהוא עוצמה, כפי שלמדתם בשיעור הקודם?”

“נסכם, כמו שראיתם בשיעור הקודם, הביטול הוא מקור של כח ועוצמה, וודאי שלמלכי ישראל ולאבות אבל גם לאנשים 
פשוטים, כמונו, יש כח ועוצמה.”

“נרגיש בצורה ברורה יותר עד כמה הביטול נותן כח ומה קורה, כשאין אותו, בפעילות הבאה.”

שלב א’: 
המורה יחלק את התלמידים  ל2 קבוצות. המורה יסכם לפני תחילת השיעור עם שני תלמידים מכל קבוצה, שיפעלו בניגוד 
למטרת הקבוצה, יקראו תיגר על המטרה, לא יצייתו להוראות, יתנגדו בצורה קולנית ופרובוקטיבית. המשימה תהיה לצייר 

על בריסטול סמל שקשור לביטול. המורה יגביל את זמן המשימה לחמש דקות. 
שלב ב’: 

בעקבות ההתנסות המורה יעורר דיון בכיתה.
נקודות לדיון:

• “מה היה הקושי המרכזי?” התשובות הצפויות הן, שלא הקשיבו להוראות, רצו לעשות מה שמתחשק. התלמידים יקשרו 
   את ההתנסות לביטול ויבינו כמה חשוב להיות בביטול כדי למלא מטרה. 

• מהי המטרה שלנו כיהודים? עבודת ה’ –מילוי השליחות באופן אישי ולהביא את הגאולה הכללית. מה נחוץ לשם מילוי 
  מטרה זו? –להיות בביטול.

פתיחה: ביטול מקור של כח

פעילות 1: הביטול כמנוף וכבסיס לעבודת ה’ מוצלחת 

מהלך שיעור
 הביטול בחיי היום יום 

שיעור מס' 10 חב”ד דעת – מתחבריםעבודת ה’: הביטול לה’ - יסוד העבודה
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השליחות שלי בעולם  - עבודת ה’ 

מהלך שיעור
 הביטול בחיי היום יום 

שיעור מס' 10

המורה יפתח ויאמר: “הביטול הינו כלי חשוב מאוד להתקדמות של העולם למטרה-גאולה, ולהתקדמות הפרטית של כל 
אחד, נדגים זאת במשחק הבא.”

המורה יחלק את הכיתה לשתי קבוצות. כל קבוצה תקבל חייל בצורת חץ )נספח 3(. המטרה - להגיע לסוף המסלול 
לכתר- החייל בצורת חץ מנסה לחתור למטרה - כתר. 

המשחק בנוי ממסלול  מ1 עד 25. הכיתה מתחלקת לשני חלקים. את לוח המשחק ניתן לצייר על הלוח באופן פשוט מ1 
עד  25  או להשתמש במרצפות הכיתה וב2 נציגים תלמידים לחיילים, כשאת הכתר נדביק בסיום המסלול..

ההתקדמות נקבעת על פי דפי הדילמה. )נספח 2(
המורה יניח את הקלפים מעורבבים היטב, כשפניהם כלפי מטה. התלמיד הנבחר מהקבוצה ישלוף קלף דילמה באופן 

אקראי, ויתקדם או יצעד אחורה על פי הכתוב שם. המנצח הוא המגיע ראשון לקו הסיום.
מסקנה: 

הביטול חשוב כדי לצלוח את הקשיים, ולהגיע למטרה בתחומים רבים בחיים בגשמיות וברוחניות.

פעילות 2: משחק ביטול בעבודת ה’ ובחיים 

המורה יאמר: במהלך השיעור ראינו, שהביטול משמעותי מאוד בחיי היום יום שלנו מהרבה בחינות.
הוא יחלק לכל תלמיד פרח )נספח 4( עם הכותרת ‘ביטול מקור הצמיחה’ על כל אחד מעלי הכותרת התחלה של משפט 
אותו התלמיד צריך להשלים בסיום, שנכון עבורו אישית. לאחר מכן, תלמידים המעוניינים ישתפו את הכיתה, במה שכתבו. 

משוב: הביטול מקור לצמיחה 

חב”ד דעת – מתחבריםעבודת ה’: הביטול לה’ - יסוד העבודה
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שיעור 1

השליחות שלי בעולם - עבודת ה׳

שיעור 10 עבודת ה׳
ביטול

חב"ד דעת
מתחברים ומיישמים

כיתה ה׳ ב״ה

נספח 2/א 

כרטיסים למשחק

"סבתא שלי סיפרה לי משהו 
לא מעניין בכלל, רציתי ללכת 
לשחק עם בני הדודים בכדור, 

אבל חשבתי לעצמי, מה ה' רוצה 
ממני עכשיו? והקשבתי עד הסוף"

3 נקודות

"הממתק לא היה בהכשר, 
שאנחנו אוכלים בבית... זה רק 
ממתק אחד קטן. אבל חשבתי, 
מה ה' רוצה ממני  ולא אכלתי 

ממנו."

4 נקודות

"יוסי העיר לי, שהפאות שלי 
יצאו קצרות מידי בתספורת... 
התנהגתי בביטול, וקיבלתי את 
ההערה. לא התווכחתי. בפעם 

הבאה אזהר יותר"

4 נקודות

"התעצבנתי מאוד על רובי. 'ככה 

לדבר עליי? מה שאני אעשה לו...

את כל הכעס שלי אוציא עליו 

עכשיו'

הפסדת 5 נקודות

הדילמה הפתוחה
"הלכתי ברחוב ופתאום 

ראיתי את הילד שאין לשום 
ילד כח אליו בכיתה. אגיד לו 
שלום? אעצור לדבר איתו? 
בסוף  חשבתי_________ 

ואז_____________."

התנהגת בביטול:  3 נקודות

לא התנהגת בביטול: 

הפסדת 3 נקודות

הדילמה הפתוחה
"אמא שלי ביקשה ממני 

להדיח כלים, בזמן שקראתי 
ספר מרתק ולא היה לי כח.

"נהגתי בביטול וחשבתי 
 ___________
ואז_________"

 4 נקודות



שיעור 1

השליחות שלי בעולם - עבודת ה׳

שיעור 10 עבודת ה׳
ביטול

חב"ד דעת
מתחברים ומיישמים

כיתה ה׳ ב״ה

נספח 2 / ב

כרטיסים למשחק

"אני לא סובל את נחומי. הוא 
לא מפסיק לדבר ולפטפט. אני 
מעדיף אנשים שקטים, כמוני." 

במקום לחשוב מה אתה מעדיף 
חשוב מה ה' רוצה ממך ונהג 

בביטול.

הפסדת 2 נקודות

"לא בא לי לטול ידיים, אבל 
נזכרתי כמה חשוב לשמור על 
המצוות, ושמתי את הרצון שלי 

הצידה" 

הרווחת 5 נקודות

 "איני יודע, מה כדאי לעשות. 
לגלות את מה שמוישי סיפר לי או 
לא? אתייעץ עם אמא, לא נורא, 

שלא תמיד אני יודע הכל."

הרווחת 5 נקודות

 "המלמד ביקש ממני לעבור 
לשבת  ליד מני. לא מתחשק לי, 

זה המקום שלי ונח לי כאן."

הפסדת 3 נקודות

"התעצבנתי מאוד על רובי. 

'ככה לדבר עליי? מה שאני 

אעשה לו...את כל הכעס שלי 

אוציא עליו עכשיו'"

הפסדת 5 נקודות

"אלי ,אחי הקטן,  קרא לי 
'טיפש' התגברתי נזכרתי 

מה התפקיד שלי כעת  ולא 
עניתי לו."

הרווחת 6 נקודות



שיעור 1

השליחות שלי בעולם - עבודת ה׳

שיעור 10 עבודת ה׳
ביטול

חב"ד דעת
מתחברים ומיישמים

כיתה ה׳ ב״ה

נספח 2 / ג

כרטיסים למשחק

"הייתי עייף ולא התחשק לי לברך 

ברכת המזון" 

הפסדת 4 נקודות

"ישראל שוב "נדבק אליי". עדיף 
להתרחק ממנו הוא לא נחשב..." 

ואתה נחשב?  

הפסדת 6 נקודות

"זמזמתי שיר, ואחי ביקש 
ממני להפסיק. מדוע אפסיק?  

אותי הדבר מהנה, והוא, 
שיסתדר עם זה..."

אתה נסחף וחושב רק על מה  
שנוח לך. קצת ביטול ...

הפסדת 6 נקודות



שיעור 1

השליחות שלי בעולם - עבודת ה׳

שיעור 10 עבודת ה׳
ביטול

חב"ד דעת
מתחברים ומיישמים

כיתה ה׳ ב״ה

נספח 3 - חץ לחייל וכתר



שיעור 1

השליחות שלי בעולם - עבודת ה׳

שיעור 10 עבודת ה׳
ביטול

חב"ד דעת
מתחברים ומיישמים

כיתה ה׳ ב״ה

נספח 4

ביטול

יוצר

פריחה

כשאני בביטול 
אני שולט על:

כשאני בביטול 
אני מחובר

ל

כשאני בביטול 
אני מצליח

כשאני בביטול ל
אני שם לב

ל




