
אני בחברה  - כוחות ויכולות

מערך שיעור
למי מקשיבים?

בהמשך לשיעורים הקודמים בהם נלמד נושא המרכיבים השונים של היהודי ומה מאפיין כל אחד 
הרצונות  בין  סתירה  קיימת  בו  במצב  החלטה  קבלת  של  המעשי  בפן  יתמקד  זה  שיעור  מהם, 
השונים. לדוגמא, בין הגוף )הרוצה לישון הרבה( לבין השכל של הנשמה האלוקית )המסבירה שיש 
לקום בזמן לתפילה ולבית הספר( ומה הם האמצעים שאיתם יכול היהודי להגיע להחלטה נכונה.

התלמידים יפנימו את חשיבות המחשבה לפני מעשה. א. 
התלמידים יקשרו בין הנלמד לקונפליקטים בחיי היום יום. ב. 

פתיחה:           מחשבה תחילה                               15 דקות, מליאה

פעילות מרכזית:   המעשה הוא העיקר                          20 דקות, זוגות / קבוצות, מליאה

סיום:                   הטיפ שלי לעצירה נכונה                  10 דקות, יחידני, מליאה

- שרי הדמות מהשיעורים הקודמים
) - תמונות צומת ומכוניות, רמזור )נספח 1 

) - תמונות למקרים )נספח 2 
) - דפים בצורת תמרור )נספח 3 

שיעור מס' 3 חב”ד דעת - מתחברים  כוחות ויכולות - מי את? הכרות עם הנשמה 
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אני בחברה  - כוחות ויכולות

מהלך שיעור
למי מקשיבים?

“

המורה יספר לכיתה שלשוקי, הדמות מהשיעור הקודם יש התלבטות: דני הכעיס את שוקי  ואיבד שני טושים יקרים שלו. 
מה שוקי יעשה? כדי להמחיש את הקונפליקט המורה יעזר במשל של כביש ויתלה את המכוניות ואת הצומת (נספח 1), 
המורה יראה לכיתה את הצומת והמכוניות הרוצות להתפרץ לכביש. זהו בעצם המאבק שמתרחש אצל שרי. מצד אחד, 

מדת הכעס בנפש של שרי רוצה לפגוע בחזרה בדיני, אך הנשמה של שרי אינה רוצה שהיא תעשה זאת אלא 
שתגיב ברוגע ותחפש פיתרון אחר. 

כל המכוניות (המרכיבים: הנפש והנשמה) רוצות להתפרץ להחלטה של שרי ולהגיד לה מה לעשות. 
המורה ישאל: ”האם גם לכם זה קרה? ”התלמידים ישתפו את חבריהם במקרים דומים של התנגשויות. ואז ישאל 

המורה: 
יש לכם פתרון לשוקי?“

אדום עוצרים, צהוב חושבים ומקשיבים לשכל  המורה יציב רמזור (נספח 1) בצומת ויגלה את אורות הרמזור בהדרגה. (
של הנשמה האלוקית, ירוק - מבצעים)

המורה יחזור להתלבטות של שרי וישאל את התלמידים מהי התגובה הנכונה לדעתם בהתאם לרמזור (הנשמה אומרת 
שלא כדאי לנקום, אולי כדאי לנסות ולשוחח עם ריבקי ולספר לה כמה נפגעה אולי לא התכוונה וכו’(.

התלמידים יתחלקו לזוגות או לקבוצות ויקבלו תמונה )נספח 2( ויכתבו קונפליקט ופתרון אפשרי לפי המבנה של הרמזור 
)עוצרים, מקשיבים לשכל של הנשמה , פועלים(. אחר כך יציגו במליאה לפי בחירתם ויציגו את הפתרון לאור דגם הרמזור.

פעילות מרכזית: המעשה הוא העיקר 

ויכתבו סיסמא או רעיון  שמסייעים להם לעצור ולחשוב לפני ביצוע   )3 התלמידים יקבלו דפים בצורת תמרור )נספח 
פעולה וישתפו במליאה לפי בחירה.

פתיחה: מחשבה תחילה 

סיום: הטיפ שלי לעצירה נכונה  

שיעור מס' 3 חב”ד דעת - מתחברים   כוחות ויכולות - מי את? הכרות עם הנשמה 
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