
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' 6 חב"ד: בינה - מתבונניםתיקון המידות - התגברות היא התבגרות

נושא שיעור
הרבנית דבורה לאה כמודל

בשיעורים האחרונים עסקנו בעוצמת ההשפעה של המניעים הפנימיים על התנהגותו של 

האדם. בשיעור זה נתמקד על דמותה של הרבנית דבורה לאה כמודל להתגברות ולהקרבה 

מתוך מניע פנימי של ערכים נעלים.

התלמידים יזדהו עם הדילמה של הרבנית דבורה לאה: האם לחיות או למסור את הנפש.

התלמידים יבדילו בין רשימות המניעים ויזהו את המניעים הפנימיים של הרבנית.

התלמידים יסיקו את ההשלכה של מסירות הנפש לחייהן.

העלאת הסיפור והקונפליקט

הכוח למסירות הנפש – מניעים פנימיים

מה מניע?

הרלוונטיות של מסירות הנפש לחיינו

מדביקים ומתגברים

פתיחה

פעילות 1

פעילות 2

פעילות 3

סיום

5 דקות / מליאה

15 דקות / יחידני ובמליאה

10 דקות / מליאה 

10 דקות / מליאה

5 דקות / יחידני

דברי הרבנית דבורה לאה )נספח 1( 	 
סיפורה של הרבנית דבורה לאה )נספח 2(	 
 	) 4 כרטיסיות שכנוע )נספח
 	) 5 תמונות מהווי חב"ד )נספח
 	 ) 3 דף אפיון דמות ויומן )נספח
 	) 6 מדבקות לפעילות הסיום )נספח
דפי ממו כמספר התלמידים.	 
לצייר עץ על בריסטול גדול לפעילות 4 )יש אלטרנטיבה במידת הצורך(.	 

30

כיתה ו'



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' 6 חב"ד: בינה - מתבונניםתיקון המידות - התגברות היא התבגרות

מערך שיעור
הרבנית דבורה לאה כמודל

פתיחה: העלאת הסיפור והקונפליקט
המורה יחלק לכל תלמיד פתק ממו ויבקש מהם לכתוב כמה משפטים בנושא: איפה הוא היה רוצה לראות את 

עצמה בגיל 26, מבחינת משפחה, תפקיד וכו'.
לאחר מכן, המורה יבקש מהכיתה לדמיין שהם הצליחו להשיג את כל מה שכתוב להם בפתק ושואל אותם מה 

היה גורם להם לוותר על החלומות שלהן? 
המורה יקרא לכיתה פסקה מדבריה של הרבנית דבורה לאה כשרצתה למסור את חייה כדי להציל את תורת 

החסידות )נספח 1(, ויבקש מהכיתה לחשוב מי אמר את המלים האלו ומתי. 
לאחר שהכיתה תזהה שמדובר ברבנית דבורה לאה, המורה יקרא לכיתה את הסיפור )נספח 2(.

פעילות 1: הכוח למסירות הנפש – מניעים פנימיים 
המורה יחלק דף אפיון דמות, לכל תלמיד ויומן )נספח 3( ויבקש מכל תלמיד להיכנס באמצעותו לדמותה של 

הרבנית דבורה לאה.
לאחר מכן, כל תלמיד יתבקש לכתוב בדף קטע מיומנה של הרבנית בלילה שבו קבלה את ההחלטה למסור את 

חייה. בדף יש גם עוגנים – שאלות עזר, שעל סמך התשובות שלהן, ניתן לכתוב את היומן.
המורה במליאה יתן לתלמידים לשתף את האחרים ביומנים שכתבו. ותוך כדי כך, יוציא מדבריהן מלות ומשפטי 

מפתח: 
בצד אחד של הלוח הוא יכתוב סיבות לכך שהרבנית רוצה לחיות. ובצד השני, את המניעים של הרבנית למסור 

את נפשה למען החסידות.
המורה יבקש מהכיתה לנסח כותרת לכל טור שעל הלוח.

פעילות 2: מה מניע? 
- המורה יוציא תלמיד אחד החוצה ובינתיים יבחר מתוך הכיתה 3 תלמידים שייצגו שלוש דמויות שונות: מורה, 

הורה וחבר ויתן להם כרטיסיות שכנוע )נספח 4(. 
- המורה יחזיר את התלמיד פנימה וישאל אותו כיצד היה נוהגת בסיטואציה הבאה: 

המלמד הודיע בסיום השיעור כי מחר יתקיים מבחן כניסה ללימודים בכיתה ז'. המבחן הוא גדול וקשה.
כל הכיתה ממהרת באותו יום להתכונן וללמוד ותלמיד שכל השנה בזבז את זמנו ולא למד כראוי ניגש אליך 

ומבקש ממך ללמוד איתו. ברור לך שאם תלמד איתו לא תוכל להתכונן כראוי ואולי אפילו תכשל. 
התלמיד, כנראה, יענה כי למרות זאת הוא מוכן לעזור לחברו.

- המורה יבקש משלוש ה"דמויות" להביע את דעתם על ההחלטה. )כדאי להכין כתרים או תחפושת מתאימה 
לדמות(.

- הדמויות ינסו לשכנע את התלמיד לחזור בו מהחלטתו. 
- המורה ישאל את התלמיד האם הוא עדיין עומד בהחלטתו. 

- המורה יבקש מהכיתה לחזור ולהיכנס לדמותה של הרבנית דבורה לאה. הוא יבחר שלוש תלמידים שונים 
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כיתה ו'



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' 6 חב"ד: בינה - מתבונניםתיקון המידות - התגברות היא התבגרות

מערך שיעור
הרבנית דבורה לאה כמודל

המשך פעילות 2: מה מניע?
שייצגו את האדמו"ר הזקן, את בנה של הרבנית דבורה לאה בן השנתיים, ואת אחד החסידים.

הוא יבקש מהם להיזכר מתוך הסיפור או לחשוב מדמיונם כיצד הם הגיבו או היו מגיבים כשהרבנית דבורה 
לאה הייתה מספרת להם שהיא רוצה למסור את נפשה. )התגובה היא כמובן להניא אותה מכוונתה(.

המורה יעורר דיון: 
<  כיצד אנחנו מרגישים כאשר כולם מנסים להניא אותנו מלעשות משהו שנראה לנו נכון?

<  כיצד לדעתכם חשה הרבנית דבורה לאה כשידעה שאף אחד לא יתמוך בהחלטתה?
האם כל אדם היה מסוגל לקבל את ההחלטה שקבלה הרבנית דבורה לאה?  >

מה גרם לרבנית דבורה לאה לעשות את הדבר הנכון בעיניה ולוותר על החיים?  >
חשוב לחזור ללוח ולהראות לתלמידים כי המניעים הפנימיים של הרבנית הם אלו שגרמו לה להחליט כך. 

פעילות 3: הרלוונטיות של מסירות הנפש לחיינו
המורה יפרוס לפני הכיתה בריסטול גדול ועליו שרטוט של עץ. לחילופין ניתן לצייר עץ על הלוח.

כל תלמיד יקבל פתק ועליו תמונה הקשורה לתנועת חב"ד. )נספח 5 ( 
המורה ימקם בשורשי העץ את התמונה של האדמו"ר הזקן ויסביר לכיתה ששם התחילה תנועת חב"ד. 

לפי  או  כרונולוגית,  הגיונית,  בצורה  העץ  על  שלהם  התמונות  את  ולסדר  להמשיך  מהתלמידים  יבקש  הוא 
נושאים וכו'.

התמונות הן רבות וברמות שונות, וכל מורה מתבקש לעשות את שקול הדעת שלו אלו תמונות להכניס ואלו 
לא.

כ-250 שנה  כבר  חב"ד:  תנועת  היכן התפשטה  עד  ונראה  בואו   – לכיתה את העץ  יסכם  מכן המורה  לאחר 
החסידות הולכת ומתפשטת בעולם באמצעות ספרי חסידות, חסידים, שליחות, ומבצעים...

הוא ישאל את הכיתה: 
מה היה קורה אם הרבנית דבורה לאה לא היתה מוסרת את נפשה? כיצד העץ היה נראה?   >

האם גם אנו יכולים לשנות את העולם כמוה?  >
האם אנחנו נדרשים היום למסור את הנפש בפשטות כדי לשנות את העולם?   >

כדאי להפנות את התלמידות לדברי הרמב"ם:
"צריך כל אדם שיראה עצמו כל השנה כולה כאילו חציו זכאי וחציו ...עשה מצווה אחת, הרי הכריע את עצמו 

סיום: מדביקים ומתגברים
כל תלמיד מקבל מדבקה – סטיקר )נספח 6( ועליה הכיתוב של הרמב"ם. כל אחד מקשט את המדבקה כפי 
רצונו, מוסיף בתחתית המדבקה 'התגברות' כלשהי שהיא יכולה לעשות כדי להפוך את העולם, ומדביק את זה 

במקום בולט )על היומן, קלסר, מכתביה בבית(, כך שהמסר יהיה מול העיניים כל הזמן.
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כיתה ו'



ב"הב"הב"ה

נספח 1

דברי הרבנית דבורה לאה / לשימוש המורה

“שלושים שנה צריך אילן לעידור ולניכוש עד שיתן פריו. תורת מורנו הבעש”ט ומורנו הרב המגיד ממזריטש זה עתה 

נהייתה לאילנא דחיי, ועתה נתעורר הקטרוג הנורא העלול לגדוע את הכל. רוצה אני לחיות, כי כך מחוייב האדם על 

פי התורה, אבל עוד יותר רוצה אני לעדור ולנכש את האילן הזה שיתן את פריו עד כי יבוא שילה” - החלטתי לתת את 

חיי תמורת חיי אבי, רוצה אני להיות כפרתו, אני נותנת את ימי חיי לאבי, אני הולכת למיתה ואבי ילך לחיים טובים 

וארוכים בשביל להחזיק את האילן אשר נטע, ויעדרו וינכשו, ובזה אזכה גם אני בתורת אבי”.

כיתה ו' אני בחברה / תיקון המידות

שיעור מס' 6חב"ד: בינה - מתבונניםתיקון המידות - התגברות היא התבגרות



ב"הב"הב"ה

שיעור מס' 6

נספח 2 / א

סיפורה של הרבנית דבורה לאה / לשימוש המורה

בשלהי חודש אלול תקנ”ב. קרא אדמו”ר הזקן לבתו הרבנית דבורה לאה לחדרו. פניו של הרבי היו רציניות ומודאגות. 

הרבנית חשה שדבר מה נורא עומד להגלות בפניה. והרבי שיתף את בתו בסוד קשה: “בשמים התעורר קטרוג חזק 

על תורת החסידות. בתחילה היה הקטרוג רק על החסידות אבל עכשיו הוא עבר אלי”. הרבנית דבורה לאה נחרדה 

לשמע דבריו והרבי המשיך: “אמנם יכול אני להשפיע כוחות וברכות לחסידים גם מגן עדן, אבל הקב”ה רוצה שיחיו 

בגוף גשמי.”

“אל תדבר ככה” ניסתה הרבנית דבורה לאה “בעזרת ה’ עוד תחיה ותנהיג את החסידים שנים רבות מתוך בריאות 

ושמחה”. אבל הרבי המשיך: תורת החסידות היא כמו אילן. אם רוצים שהאילן יגדל ויצמיח פרות טובים מדי שנה 

בשנה למשך שנים רבות – יש לטפל בו במסירות במשך שלושים שנה. הבעל שם טוב נטע את אילן החסידות, הרב 

המגיד המשיך בגידולו, ואם אני לא אמשיך ואטפל בו, מה יהיה עליו?

שהיא  דברים  ויודע  רואה  שהוא  והבינה  ראתה  היא  אבל  אביה  את  לעודד  ושוב  שוב  נסתה  לאה  דבורה  הרבנית 

אינה יודעת .יומיים שלמים היא התבודדה, אפופת מחשבות, ובסופם היא הגיעה למסקנה הקשה. היא לא גלתה 

את החלטתה לאיש. בערב ראש השנה נהיה בנה הקטן בן שלוש והיא הכניסה אותו לאביה הקדוש כדי שיגזור את 

שערות ראשו ויניח לו פאות. בצהרים היא נכנסה לבית הכנסת, פסעה לארון הקודש, הסיטה את הפרוכת ופתחה את 

הארון. מול ספרי התורה היא פרצה בבכי ואמרה: אני, דבורה לאה בת שטערנא, מקבלת עלי בדעה צלולה, בשבועה 

חמורה, להיות כפרת אבי מורי, רבי שניאור זלמן בן רבקה ולהחליפו. ואם צריך הוא למות, אמות אני במקומו.”

משה  ור’  רייזעס  פינחס  רבי  מייזליש,  משה  ר’   : הזקנים  אביה  חסידי  מגדולי  שלושה  הרבנית  אספה  ימים  באותם 

לומר  עומדת  שהיא  ממה  דבר  לגלות  שלא  אותם  והשביעה  וילענקער 

להם: אחרי התלבטות הסכימו החסידים לדבריה ונשבעו. אז פתחה הרבנית ואמרה: 

“כולנו חסידי אבינו רבנו אנחנו, וכולנו מחוייבים למסור נפשנו בפועל ממש עבור אבינו רבנו ועבור תורתו, תורת 

והחסידות.  הרבי  למען  הכל  לעשות  מוכנים  הם  כי  מיד  וענו  מאוד  נבהלו  החסידים  בבכי.  פרצה  והיא  הבעש”ט”, 

המשיכה: והרבנית 

“שלשים שנה צריך אילן לעידור ולניכוש עד שיתן פריו. תורת מורנו הבעש”ט ומורנו הרב המגיד ממזריטש זה עתה 

נהייתה לאילנא דחיי, ועתה נתעורר הקטרוג הנורא העלול לגדוע את הכל. רוצה אני לחיות כי כך מחוייב האדם על 

פי התורה, אבל עוד יותר רוצה אני לעדור ולנכש את האילן הזה שיתן את פריו עד כי יבוא שילה” - החלטתי לתת את 

חיי תמורת חיי אבי, רוצה אני להיות כפרתו, אני נותנת את ימי חיי לאבי, אני הולכת למיתה ואבי ילך לחיים טובים 

וארוכים בשביל להחזיק את האילן אשר נטע, ויעדרו וינכשו, ובזה אזכה גם אני בתורת אבי”.

כיתה ו' המידות תיקון / בחברה אני

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



ב"הב"הב"ה

שיעור מס' 6

נספח 2 / ב

המשך - לשימוש המורה

החסידים הם הביטו זה בפני זה מבוהלים. האומנם?

 הרבנית החליטה לתת את חייה תמורת חיי אביה? הרבנית בקשה מהם שהם, כבית דין, יפסקו שכך יהיה – היא 

תמות ואביה יישאר בחיים וימשיך להפיץ את תורת החסידות. החסידים נחרדו. אמנם הם רצו להציל את הרבי, אבל 

לפסוק שהרבנית תמות חס ושלום? הרבנית חכתה מעט וכשראתה שהם שותקים אמרה: “שתיקה כהודאה” והלכה. 

בליל ראש השנה כשחזר הרבי מבית הכנסת, הוא ביקש לברך את בתו “לשנה...” והרבנית מיהרה להפסיקו 

ואמרה “לשנה טובה תכתב ותחתם” היא לא רצתה שאביה יברך אותה, הרי הוא צדיק וברכת צדיק מתקיימת והיא 

כבר החליטה למסור את חייה למענו.

ביום השני של ראש השנה חלתה הרבנית דבורה לאה וכל הרופאים שהוזעקו אל מיטתה לא ידעו איך לעזור לה, רק 

שלושת החסידים הגדולים הבינו מה קרה והם הרי הושבעו שלא יגלו. וגם אם יגלו, מה הם יכולים לעזור? בשמים 

כנראה קבלו את החלטתה...

בצום גדליה נפטרה הרבנית דבורה לאה. בקשתה היחידה הייתה שאביה הצדיק יגדל את בנה היתום הקטן.

מעשה הרבנית דבורה לאה היה מסירות נפש ממש. הרבנית דבורה לאה מסרה את כול כולה והסכימה למות, מסרה 

את רצונה להמשיך לחיות רק על מנת לקיים את הרצון האלוקי של הפצת החסידות.
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שיעור מס' 6

נספח 4

מורה:

חשוב שתתכונן היטב למבחן בעצמך! אף אחד לא יכול לעשות את 
המבחן בשבילך. יום אחד הוא מעט מאוד זמן כדי להספיק וללמוד את 

החומר... כל 

כל תלמיד צריך לקחת אחריות במשך השנה וללמוד ברצינות. מי שלא 
הקשיב ולא למד – צריך לשאת בתוצאות. אינך צריך להפסיד בשל כך!

“

הורה:

עניי עירך קודמים”. אתה צריכ לוודא שאתה מוכן היטב למבחן ורק 
אז

לעזור לחבר. למבחן הזה יש השפעה חשובה מאוד על הקבלה שלך 
הבאה. לבית הספר שנה 

זה חוסר אחריות לא ללמוד למבחן ברצינות.

חבר:

זו בעיה שלו שהוא לא למד! מי שלמד כל השנה מגיע לו להצליח 
שיפסיד. במבחן. ומי שלא השקיע בלימודים – 

אם תעזור לו הוא יחשוב שיש דרך קצרה ופשוטה להצליח במבחנים. 
צריך ללמד אותו אחת ולתמיד לקח!

כיתה ו' המידות תיקון / בחברה אני
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