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שיעור מס’ 3חב”ד חכמה פותחיםכוחות ויכולות: הכרות עם הכוחות הייחודיים והכוח המאחד

בשיעורים הקודמים הכרנו את הכוחות הייחודיים השונים שיש לכל אדם מחד גיסא ואת הכוח 
המאחד בין היהודים – הנפש האלוקית מאידך גיסא.  כל הקונפליקטים והמחלוקות שמתעוררים בין 

בני אדם מקורם בתפיסת עולם שונה ובאינטרסים בין אנשים. אולם כאשר נזכור כי ברובד הפנימי 
כולנו מאוחדים הדבר  ייתן לנו כוח להתגבר על השוני ולהתאחד למרות חילוקי הדעות.

התלמידים יכירו בערך השונות ובכך שאין צורך לשאוף לאחידות בדעות ובמעשים. א. 
התלמידים ידעו כי הכוח המאחד חזק יותר מחילוקי הדעות ומהשוני. ב. 

התלמידים יתנסו בפתירת דילמות בין-אישיות על ידי הדגשת הכוח המאחד. ג. 

פתיחה:          דומים ושונים                                                                    5  דקות, זוגות

פעילות 1:       שני הצדדים של השוני                                                      15 דקות, יחידני ומליאה

פעילות 2:       הכוח המאחד גובר על השוני - הנשמה גוברת על הגוף        5  דקות, מליאה

סיום:              פתירת דילמות תוך הדגשת החלק המאחד                         10 דקות, יחידני ומליאה
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פתיחה: דומים ושונים

התלמידים יתחלקו לזוגות. כל תלמיד יסתכל על בן זוגו ויאמר במה הוא דומה לו ובמה הוא שונה ממנו. 
המורה יוכל לסייע לתלמידים במקרה הצורך. 

בסיום הפעילות המורה ידגיש כי גם אם האנשים שונים הנפש האלוקית היא כוח מאחד תמידי בין שני יהודים. 

פעילות 1: שני הצדדים של השוני
שלב א': משימה

כל תלמיד יקבל דף ויתבקש להכין ציור בצבע אחד בלבד לפי הנחיות המורה. )אחד אדום, שני כחול, וכן הלאה(. 
לאחר הכנת הציורים המורה יציג את הציורים בפני התלמידים וישאל מה דעתם ומה חסר בציורים. 

מסקנה: 
שוני וגיוון יוצרים תוצאה מרהיבה ואילו אחידות חדגונית ומשעממת.

כך גם בחיינו: השוני בין בני-האדם יוצר חיים מעניינים כשכל אחד משלים את השני ומוסיף לו. 

ניתן כמה דוגמאות:
ת  כיצד ייראו חיינו אם לכולם יהיה טעם זהה? )אפשר לתת לילדים לתאר: הבגדים תמיד יהיו זהים,  התיקים של כל 

הילדים ייראו אותו דבר, כולם יאכלו את אותו אוכל וכו'(
ת  כיצד נחיה אם כולם יהיו גננות ואף אחד לא ירצה להיות רופא?

ת  תארו לעצמכם שכולם יאהבו את אותו משחק - למשל ישחקו רק בכדור ולא בחמש אבנים או בחבל. מה יקרה ?
ת  אם כל ילד יקבל אותה המתנה ליום ההולדת מההורים שלו מה יקרה? )ילד אחד רוצה שעון, אחר שמח בכדור, 

שלישי דווקא מעדיף ספר...(
ת  איך נוכל לשחק אם כל הילדים יבקשו להיות ראשונים במשחק ולא יסכימו לוותר? 

אפשר לתת לילדים להציע רעיונות ברוח דומה.

סיכום ביניים:
אנו רואים שאחידות אינה שאיפה ואינה רצויה כדרך חיים. השוני יוצר גיוון ומאפשר לאחד לתרום לשני ולהשלים 

אותו ולהיפך.   אולם הקושי עלול ליצור גם ויכוחים ומריבות. 

שלב ב':
המורה יציג שלוש תמונות המציגות קונפליקטים מחיי הילדים כשרצונות שונים עלולים לגרום לריב ולמחלוקת 

ביניהם )נספח 1(.
תמונה א: ילדים מתקשים לבחור משחק כאשר יש רצונות שונים לחברי הקבוצה. 

תמונה ב: ילדי המשפחה מתווכחים איזו מתנה לקנות ליום ההולדת של אמם. 
תמונה ג: ויכוח מה אמא תכין לארוחת הערב. 

הילדים יציעו הצעות שונות לפתרון והמורה יציג תוצאה שלילית אפשרית של הסיטואציות שלעיל. 
)פירוט האירועים בנספח 2(. 
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פעילות 2: הכוח המאחד גובר על השוני, הנשמה גוברת על הגוף

עד כה ראינו שיש שוני בשל דעות שונות וטעם אחר ויש אחדות מצד הנפש האלוקית. 
מה גובר? כאשר נדע מה חשוב יותר נסכים לוותר על משהו פחות חשוב בשבילו. 

המורה יספר סיפור על דני החולה, הממחיש רעיון זה. )נספח 4(
ניתן לבחור ילד שיהיה בתפקיד 'דני' והמורה יהיה הרופא וכך להפוך את הסיפור להצגה. 

לסיום המורה ילמד את התלמידים  שיר מתאים )נספח 3(.

סיום: פתירת דילמות תוך הדגשת החלק המאחד

שלב א':

המורה יציג התנהגויות שונות )נספח 5(, והילדים יביעו את דעתם בדרך הבאה: כאשר הבחירה היא בכוח המאחד, 
בנשמה, הילדים ימחאו כפים, וכאשר הבחירה היא בגוף ולא מתאחדים, הילדים יתופפו חלש באצבעות על השולחן. 

הבובה למפי תסביר בכל פעם את הבחירה הנכונה. )נספח 6(

שלב ב':

התלמידים יעתיקו למחברתם ויעטרו את הפתגם השבועי:

הפתגם השבועי:
      אנחנו שונים זה מזה,
        אך נכבד זה את זה!

מהלך שיעור
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נספח 2: 

משחק: 
אם היו שואלים אתכם במה תרצו לשחק מה הייתם בוחרים? 
כאשר יעלו תשובות שונות יתכן שזמן המשחק יתבזבז על 

ויכוחים במה לשחק, וכלל לא יספיקו ליהנות מהמשחק.

מתנה: 
ילדים במשפחה רוצים לקנות מתנת יום הולדת לאמא. מה 
כדאי לקנות? יתכן שהילדים יריבו בגלל רעיונות שונים, וכך 

לא ישמחו את אימם ואף יעציבו אותה בגלל המריבה.

אוכל:
אמא שואלת את הילדים: מה תרצו לארוחת ערב? אם הם 
מתחילים להתווכח שוררת אווירה לא נעימה וכבר אין טעם 

נעים לארוחה המשותפת.
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נספח 3: 

הילדים ילמדו שיר
)במנגינת 'וי וואנט משיח נאו'(

ָמה ְלָכל ְיהּוִדי ֵיׁש ְנׁשָ

ִהיא ַהּכֹוַח, ָהָעְצָמה

נּו ּגּוף ֶאָחד ּלָ ּכֻ

ַעם ּכֹה ְמֻיָחד

ָמה ְלָכל ְיהּוִדי ֵיׁש ְנׁשָ

ִהיא ַהּכֹוַח, ָהָעְצָמה

ִרים ר ְמַוּתְ ְוַכֲאׁשֶ

נּו ִמְתַאֲחִדים ּלָ ּכֻ
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נספח 4: 

דני לא הרגיש טוב כמה ימים. הוא היה חלש מאוד, סבל מכאבי גרון ואפילו הקיא כמה 
פעמים. אמא לקחה אותו לרופא והרופא אמר: "דני צריך לבלוע כל יום כפית של תרופה".

"זה טעים?", שאל דני את הרופא.

"לא", אמר הרופא. "התרופה לא טעימה, אך כדי להיות בריא עליך לשתות ממנה כל יום 
במשך השבוע ובעז"ה תבריא".

שאלה לדיון: מה לדעתכם כדאי לדני לעשות? האם לבלוע תרופה מרה ולא טעימה?

הסבר: כמובן, נכון יותר לבלוע תרופה שאינה טעימה בשביל להיות בריא. הבריאות  חשובה 
יותר מהנאה של כמה דקות. כלומר, בחיים אנחנו מוותרים על דברים קטנים בשביל דברים 

חשובים יותר.

כאשר ילדים רבים או מתווכחים, כל הוויכוחים והבעיות קשורים לגוף: מה טעים לי, מה 
נעים לי, מה הגוף שלי אוהב וכו'. דברים גשמיים הקשורים לגוף מוגבלים ומשתנים. למשל, 
תינוק אוכל דייסה ומאכלים רכים כי אין לו שיניים ואילו מבוגר מעדיף מאכלים מוצקים. 
לפעמים חלילה לא מרגישים טוב והגוף חלש, ובכלל אין לנו תיאבון ורצון לאכול. דוגמה 
נוספת: משחקים הם  דבר חשוב לזמן קצר כי הרי בעוד כמה דקות יסיימו את המשחק 
וישכחו. גם כדור וגם אופניים עלולים להתקלקל אחרי זמן מה ולא נשאר מהם שום דבר. 
ילד שהעדיף ארוחת ערב מסוימת מחר ירצה משהו אחר, אולי בכלל לא ירגיש טוב ולא 

יוכל לאכול, וכן הלאה. 

לעומת זאת, הכוח המאחד נמצא בנפש. הוא חזק יותר כי הוא לא משתנה. הנפש נצחית 
והיא נשארת קדושה בכל גיל ובכל מצב. אך כאשר יהודים רבים הנפש שלהם נהיית חולה 
ואז כל עם ישראל נהיה חולה )גם חורבן בית המקדש ארע בגלל שנאת חינם ועם ישראל 

נפגע מכך(.
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נספח 5: 

דילמות והסברים למורה

חיים הביא טושים חדשים לכיתה. שלומי שיושב לידו ביקש: אוכל לצייר בטושים היפים 
שלך? חיים סירב ואמר: ״אני מצייר בעדינות ואתה מחזיק את הטושים חזק וצובע הרבה, כך 

הטושים החדשים עלולים להתקלקל. לא אתן לך״.

הסבר: (ניתן להשתמש בבובת למפי כדי להסביר או להזמין את אחד התלמידים להסביר עם 
הבובה): חיים ושלומי כל אחד משתמש בטושים אחרת. אך הם דומים בנשמה. לשניהם יש 

נשמה מיוחדת כי הם חלק מעם ישראל. לכן, עדיף לוותר קצת על הטושים כדי להיות ביחד 
ובאחדות. אפשר גם לבקש משלומי להשתמש בזהירות או לתת לו להשתמש בהם לזמן קצר.

תיקון לדוגמא: למחרת שוב ביקש שלומי את הטושים וחיים אמר: ״בסדר, תוכל להשתמש 
בטושים אך בבקשה תשאיר לא את הטוש הכחול. הוא חשוב לי ביותר״.

יוסי אוהב לבנות בקליקס והוא כבר רץ  אמא מרשה לילדים להוציא בכל פעם משחק אחד. 
להביא את הקופסה הגדולה. בני מעדיף לבנות בלגו. יוסי עוצר ואומר: "בסדר, תביא את הלגו. 

אני חושב שגם בלגו אוכל לבנות אנייה דומה למה שתכננתי".

הסבר: יוסי לא חשב 'איזה אח מרגיז בני' או 'למה בני רוצה דווקא משחק אחר'. אלא 'בני אח 
שלי. הוא חשוב לי  אז אולי נחשוב על דרך להתגבר'. כך הם יכלו ליהנות ממשחק משותף בלי 
או  יחליפו  כך  ואחר  אחד,  במשחק  מסוים  זמן  ישחקו  הם  פתרון:  למצוא  אפשר  תמיד  לריב. 

שאחד הילדים יוותר. 

יוסי חזר מבית הספר עם יצירה מיוחדת ויפה. הוא השקיע זמן רב בהכנת היצירה והראה 
אותה לאמא בהתרגשות.  גם אחותו הקטנה זהבי רצה להסתכל ומשכה את היצירה כדי 

לראות. ידיה של זהבי היו מלוכלכות בשוקולד ומילאו את היצירה החדשה בכתמים. יוסי כעס 
הקטנה. מאוד, והחל לריב עם אחותו

הסבר: זה בכלל לא נעים ואפילו עצוב שיצירה מתלכלכת אבל חבל לריב על משהו שחולף. 
אפשר לנקות את היצירה או ליצור יצירה אחרת ואילו לכלוך בנשמה כמו עלבון או ריב קשה 

יותר לנקות.

תיקון: לאחר שזהבי לכלכה את היצירה יוסי פנה לאמא וסיפר לה מה קרה. אמא הציעה 
ליוסי לקחת מגבון ויחד  ניקו את רוב הלכלוך שנדבק. יוסי הניח את היצירה במדף גבוה ופנה 

לשחק עם אחותה הקטנה.
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