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נושא שיעור
מחשבים מסלול מחדש

עד כה נערכה היכרות עם הנפש הבהמית ועם הנפש האלוקית, 

עם מטרותיהן ועם מלחמתן על העיר הקטנה. 

בשיעור זה נתמקד בקדושת הגוף היהודי, שהוא ארמון של מלך, וביכולתנו לגלות זאת על ידי 

ניצול כוחותיה של הנפש האלוקית לקיום מצוות ולהבאת הגאולה.

א.  התלמידים יראו את הגוף של היהודי כדבר קדוש.

ב.  התלמידים יסיקו כי קיום מצוות אפשרי רק באמצעות  הגוף.

ג.  התלמידים יציעו רעיונות ליישום יכולת השליטה על הגוף ולניצולו לטוב.

ד.  התלמידים יתנסו בשיקוף מחשבות ורגשות בעת התמודדות עם קושי, ויציעו פתרונות 

     לניתוב הנפש הבהמית לטוב.

פתיחה   נלחמים על ארמון המלך            5 דקות, מליאה 

פעילות 1              שומרים על הארמון             5 דקות, יחידני או זוגי

פעילות 2              גוף היהודי: משכן לקדושה            5 דקות, יחידני + מליאה

פעילות 3              מתלבטים ומתמודדים             20 דקות, דיון בקבוצות + מליאה

סיום   ההגה בידיים שלנו             10 דקות, יחידני ומליאה

רצועת בריסטול שעליה המילה "גוף" + סיכות להידוק לראש  -

דפים לבנים לצורך ההמחזה   -

) דילמות )נספח 3   -

) דף העבודה )נספח 1   -

) דף איברי הגוף )נספח 2   -

תמונת הרכב והתמרור )נספח 4  (  -

חב”ד בינה מתבוננים
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מהלך שיעור
מחשבים מסלול מחדש

פתיחה: נלחמים על ארמון המלך 

המורה יסביר: בשיעורים הקודמים למדנו שבעיר הקטנה יש מלחמה. כעת מתמקדת המלחמה בשליטה בארמון 
שהמלך רוצה לגור בו. מהו הארמון? 

כדי לגלות זאת יזמין המורה תלמיד ויקיף את ראשו ברצועת בריסטול שעליה כתובה המילה "גוף". 
התלמיד לא יראה מה כתוב על רצועת הבריסטול. על התלמידים האחרים לרמוז לתלמיד רמזים, עד שיגלה מה 

המילה שעל ראשו. 

פעילות 1:  שומרים על הארמון

המורה יחלק לתלמידים דף עבודה )נספח 1(, 

ויקדים: 
בדף ההפעלה נראה כיצד הגוף של היהודי הוא הארמון של ה׳, ומה פירושו של דבר.

פעילות 2: גוף היהודי - משכן לקדושה

המורה יחלק לתלמידים איור של גוף האדם )נספח 2( ויבקש לכתוב בהם כמה שיותר מצוות שעושים בכל אחד מן 
האיברים: ראש, עיניים, פה, ידיים ורגליים. 

המורה יקציב דקה אחת למילוי המשימה. כדאי להיעזר בשעון חול או בטיימר כדי להמחיש את הגבלת הזמן. 

התלמיד שהצליח לכתוב את מספר הדוגמאות הגדול ביותר יהיה המנצח. המורה יבקש מן התלמידים לקרוא בקול 
דוגמאות למצוות הקשורות לאיברי הגוף השונים.

חב”ד בינה מתבוננים
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פעילות 3: מתלבטים ומתמודדים

המורה יחלק את הכיתה לקבוצות. 
כל קבוצה תקבל דילמה )נספח 3(. 

על הקבוצה יהיה לצייר את הדילמה או להציגה מול הכיתה, ולבסוף – להציג את הפתרון שלה. חשוב שכל קבוצה 
תציג גם כמה מחשבות או רגשות של הנפש הבהמית, ולעומתן קולות שמשמיעה הנפש האלוקית. 

כמו כן, חשוב להציף את הרווח ואת ההפסד של כל בחירה, ראה הרחבה בהערה. 

הערה: 
קרוב לוודאי שהתלמידים לא יתקשו בפתרון הדילמה, ויאמרו מה צריך לעשות. 

זהו המקום שבו על המורה לשאול: מה ההרגשה בשעת הדילמה? איזה רגש שולט? האם במציאות אתם פותרים כך 
את הדילמה תמיד? מדוע? איך אפשר להרגיע את הנפש הבהמית? במהלך הדיון יעורר המורה את התלמידים לחשוב 
על הרווח שיש להם כאשר הם מקשיבים לנפש האלוקית: בשמיעה לנפש האלוקית הרווח הוא לטווח ארוך, וההפסד 

לטווח קצר – אנו מרגישים טוב עם עצמנו, מרגישים שליטה על הגוף, ה’ שמח בהתנהגות שלנו והחברה מסביב 
שמחה. מנגד, ההפסד מתבטא בהפסד ההנאה הרגעית.

לעומת זאת כשאנו לא עומדים בניסיון, הרווח הוא רק לטווח קצר – הנאה רגעית, אבל מאוחר יותר מתעוררות נקיפות 
מצפון, תחושה לא טובה ועוד.

סיום: ההגה בידיים שלנו

המורה יחלק לכל תלמיד תמונה של רכב )נספח 4(, 
ויסביר שהרכב נוסע לאן שמורה לו הנהג. כך הגוף הקדוש של היהודי נוסע לאן שהיהודי מחליט להוביל אותו. 

אנו שולטים על הגוף שלנו. 
כל תלמיד ירשום או יצייר תמרור או עצה לנהג היהודי שרוצה לנצל את הרכב-הגוף לטוב. 

שיתוף במליאה על פי בחירה.

מהלך שיעור
מחשבים מסלול מחדש

שיעור מס’ 3 חב”ד בינה מתבוננים
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 כוחות ויכולות
שיעור 3שני קולות בתוך ליבי  חב"ד – דעת

מתחברים ומיישמים

נספח 3

דילמות

1

היום, כמה מרגיז, התעוררתי מאוחר,

ישנתי וחלמתי בלי לדעת שכבר מחר...

מרוב מהירות

החלה התלבטות:

אולי קודם אלבש בגדים ואפשוט את 

הפיג'מה?אוותר על נטילת ידיים לפני שאני 

קם?

2

אחותי הקטנה שוב נגעה בילקוט,

וקשקשה לי קשקוש במחברת חסידות...

אוף! אני כל כך כועס ומצוברח,

אולי פשוט אלך אליה ואצרח???

3

בשיעורי בית בתורה הייתה שאלה קשה, 

למצוא את התשובה לקח לי שעה.

כל המשפחה התגייסה לסיוע,

לבסוף שלף לי אחי מקור לא ידוע.

לשאול: אז התקשר אלי חיים

איפה מצאת את התשובה? אתה תמיד יודע 
... הכל

והאמת היא שכבר חיכיתי להגיע לכיתה, 

ועם שיעורי הבית להיות היחיד...

4

מול הסידור בבוקר ישבתי,

ניסיתי להתרכז ולא הצלחתי.

מה יהיה בשיעור ובהפסקה?

ואחר הצהריים סבתא מגיעה,

קשה לי להתרכז מול המילים הקדושות,

להתייאש, או בכל זאת להמשיך לנסות???
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דילמות 

5

קיבלתי ציון במבחן בחשבון:

ארבעים ושלוש, ממש כישלון,

לא למדתי בכלל,

חשבתי שזה קל.

לאמא ולאבא לא מתחשק לי להראות,

אילו בושות!!!

אולי אספר שאבד?

 הרי זה בוודאי לא כיבוד הורים, 
להראות כזה מבחן לא מכובד....

6

אחר הצהריים הלכתי לחברי,

נשחק ונלמד – יהיה כיף אמיתי.

להוציא גם כיבוד, הוא לא שכח

את השוקולד שעליי הכי הכי אהוד. 

אבל אני בעצם בשרי, כך פתאום נזכרתי. 

מה עושים? באמת הסתבכתי...




