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נושא שיעור
מתמקדים בעיקר - בפנימיות

סיפור המשפיע וכוס התה )נספח 1(	 
היגדים עיקר וטפל )נספח 2(	 
משימות )נספח 5(	 
סיפור "ההבדל בין יהודי לגוי" )נספח 6(	 
החיים 	  של  החשובות  האבנים  הקראה- 

)נספח 7(

 	) 3 ילדה )נספח

 	) 4 פריטי לבוש )נספח
למשתמשות באופציה א' לפתיחה: 	 

להביא חול צבעוני ב-2 צבעים שונים, 
תוך בקבוקים עם כיתוב 'עיקר', 'טפל'. )אם קשה להשיג, 
צבועים  במים  הצבעוני  החול  במקום  להשתמש  אפשר 
בקרפים צבעוניים(, להביא כוסית, קופסא שקופה וצלחת 

גדולה שתהיה מתחת לקופסא.
אבנים  כד,  להביא   – לפתיחה  ב'  באופציה  למשתמשות 

גדולות, אבנים קטנות, חול, וכלי עם מים.
דבק חשמל	 
קופסא לפריטי הלבוש	 

התלמידים יבדילו בין דברים הנחשבים לעיקר לבין דברים הנחשבים לטפל.. 1

התלמידים יפנימו את המסר כי אי אפשר להיות שקועים גם בעיקר וגם בטפל, ודבר  . 2

אחד בא על חשבון השני.   

התלמידים יפנימו את המסר כי יותר כדאי להשקיע בדברים העיקריים מאשר בדברים  . 3

הטפלים.  

בשיעורים קודמים דיברנו על כך שהביטול של יהודי גורם לו להתנהגות צנועה, ופירטנו 
מהי התנהגות צנועה לפי ההלכה הדורשת מניע של קבלת עול. בשיעור זה נרחיב על מהות 
שליחותו של היהודי: יהודי נולד לעולם מעורבב טוב ורע. התפקיד הוא להתמקד בעיקר - 
במטרת בריאת העולם, לעשות לקב"ה דירה בתחתונים מבלי להתבלבל מהחיצוניות שהם 
תחומי  בכל  נכון  הדבר  האמיתית.  השליחות  למילוי  להפריע  היכולים  הזה  עולם  ענייני 
החיים, ובשיעור זה נפרט כיצד נפעל למען המטרה על ידי שנתלבש, נדבר ונשקיע מחשבה 

במה שהקב"ה רוצה מאיתנו. 

אי אפשר לאחוז גם בזה וגם בזה

עיקר וטפל

עיקר וטפל בלבוש

איך נדע להחליט

פתיחה

פעילות 1

פעילות 2

סיום 

10 דקות / מליאה

15 דקות / מליאה

15 דקות / קבוצות, מליאה

5 דקות / מליאה
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מערך שיעור
מתמקדים בעיקר - בפנימיות

אופציה א': 

המורה יניח על שולחנו שני בקבוקים מלאים בחול צבעוני, כל בקבוק בצבע אחר. על בקבוק אחד יהיה כתוב 

'עיקר', ועל הבקבוק השני 'טפל'. בנוסף, יניח כוסית קטנה ריקה ועוד כוס או קופסא שקופה ריקה שמתחתיה 

תהיה צלחת.

המורה ישאל את התלמידים אלו דברים מעסיקים אותם, במה הראש שלהם מלא, מהם התחומים שמעניינים 

אותם. 

על כל תשובה שהילדות יענו )בגדים, לימוד תורה, שירים, התוועדויות, קניות, בילויים, ניגונים, עזרה לזולת, 

ציור, שיחות של הרבי וכו'(, הם יגידו האם מדובר במשהו שהוא 'עיקר' או 'טפל', והמורה ישפוך כוסית אחת עם 

חול בצבע המתאים לקופסא הריקה. על כל נושא שהוא 'עיקר' המורה ישפוך כוסית מבקבוק ה'עיקר', ועל כל 

נושא שהוא 'טפל' המורה ישפוך כוסית עם חול בצבע השני.

המורה ימשיך לבקש מהתלמידים עוד תחומי עניין, גם לאחר שהקופסא תתמלא, ימשיך להוסיף כוסיות כאילו 

אינו שם לב, עד שהתלמידים יגידו לו שיפסיק כי הוא מלכלך את כל השולחן.

לאחר מכן המורה יספר לתלמידים את הסיפור על התלמיד שהגיע למשפיע שלו בליובאוויטש, והוא מילא לו 

כוס תה עוד ועוד עד שהתה גלש ונשפך עליו. לתהיית התלמיד, הסביר המשפיע שכך גם הראש שלנו. אם הוא 

מלא בעניינים טפלים לא נשאר מקום לעניינים עיקריים ולהיפך כמובן. )הסיפור המדויק בנספח 1(. 

אופציה ב': 

הקראת )ומה טוב המחשת( "האבנים החשובות בחיים" )נספח 7(

המורה ישאל את התלמידים: אם הייתי רוצה להכניס את כל החול מ-2 הבקבוקים לתוך הקופסא, הייתי יכול? 

למה לא? כי אין מספיק מקום לכל החול, וצריך לוותר על חלקו. כך גם בחיים. אי אפשר להשקיע את הראש 

בכל הדברים, על חלק מהם נצטרך לוותר. השאלה היא במה נשקיע ועל מה נסכים לוותר. או במילים אחרות: 

מה העיקר אצל יהודי?

פתיחה: אי אפשר לאחוז גם בזה וגם בזה
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מערך שיעור
מתמקדים בעיקר - בפנימיות

איך נדע להחליט מהו העיקר ומהו הטפל? 

המורה יספר את הסיפור עם איוון הגוי לעומת המשרת היהודי )נספח 6(.

המסקנה היא, כי כל דבר, גם גשמי שיכול להיות טפל, הוא 'עיקר' אם הוא נעשה לשם המטרה הנכונה, מה 

שהופך את חיינו למלאים בעיקר, אם אנחנו מרוכזים במטרה שלשמה נבראנו.

סיום: איך נדע להחליט

מנושאים  בנושאים  מלא  להיות  יכול  שלנו  ראינו שהראש  השיעור  בתחילת  שביצענו  בניסוי  יאמר:  המורה 

ומצוות מתוך שמחה והתלהבות- הוא  - בתורה  יהיה מלא בדברים שהם עיקר  שונים. אם הראש שלנו לא 

יתמלא בשטויות ח"ו, ובדברים טפלים.

דבר נוסף שאנו רואים הוא, שאנו מקרינים כלפי חוץ את מה שראשנו מלא בו. ראינו שהצבע של החול בכוס 

ישתנה לפי מידת העיקר והטפל שבו אנחנו עסוקים. את מה שיש לנו בפנים, רואים מבחוץ! בלבוש, בהתנהגות 

ובדיבור.

המורה יחלק את התלמידים ל-3 קבוצות. כל קבוצה תקבל תרשים של ילד )נספח 3( שעליה להלביש אות ב-4 

פריטי לבוש: חולצה, מכנסיים, ציצית וכיפה.

במרכז הכיתה תהיה קופסא עם פריטי לבוש מארבעת הסוגים הנ"ל )נספח 4(. כל קבוצה תצטרך לבצע מספר 

משימות על פי מה שיקריא המורה )נספח 5(, כל הקבוצות מבצעות את אותן משימות ועליהן לסיים כל משימה 

לפי הסדר, בצורה המוצלחת ביותר בתוך זמן קצוב של שתי דקות למשימה. על כל משימה שתבוצע בהצלחה 

הקבוצה תשלח נציג שיקבל מהמורה באופן אקראי פריט לבוש אחד מהקופסא. בסיום המשימה הראשונה, 

חולצה; בסיום המשימה השניה, מכנסיים; בסיום המשימה השלישית, ציצית; ובסיום המשימה הרביעית, כיפה. 

אם הפריט צנוע, אפשר להלביש אותו, אם לא, צריך 'לסדר' אותו בעזרת כלי כתיבה וצבעים.

פעילות 2: עיקר וטפל בלבוש

פעילות 1: עיקר וטפל
המורה יתחום ריבוע במרכז הכיתה בעזרת דבק חשמל, וכל התלמידים יעמדו על הקו המסומן. בדומה למשחק 

המוכר "ים-יבשה", המורה יקריא היגדים )נספח 2(. אם ההיגד מדבר על משהו שהוא 'עיקר' בחיים, התלמידים 

יקפצו פנימה למרכז הריבוע. אם ההיגד מדבר על דבר 'טפל', התלמידים יקפצו החוצה. חלק מההיגדים לא יהיו 

ברורים ויעוררו חילוקי דעות בכיתה, שבעזרתם אפשר לפתח דיון.
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שיעור 10שיעור 1 עבודת ה׳
צניעות בלבוש, דיבור ומחשבה

חב"ד דעת
מתחברים ומיישמים

כיתה ו׳ ב״ה

נספח 1 - הסיפור

משפיע בליובאוויטש רצה להסביר לבחור מסוים, שלא יתכן שיחד 
עם היותו 'בחור חסידי', יהיו לו עוד עיסוקים )כגון בימינו: צפייה 
כך  לצורך  וכו'(,  קולני  פטפוט  מהדרין,  שאינם  סרטים  מיני  בכל 
הזמין המשפיע את הבחור לשיחה, ובמהלכה, הציע לו כוס תה. 
מספר  לאחר  ומזג...  ומזג  כוסות  הניח  מים,  הרתיח  המשפיע 

שניות, המים הרותחים גלשו והכאיבו לבחור.

כוס תה, כשהראש מלא  כמו  בנוי  הסביר המשפיע: הראש שלנו 
בתכנים מסוימים, אין מקום לתכנים שונים... ואם חושבים שיש, 
ומתעקשים, בסוף זה גולש, כואב ושורף. לא יתכן שהראש יהיה 

מלא בחומריות ובד בבד ברוחניות.



שיעור 10שיעור 1 עבודת ה׳
צניעות בלבוש, דיבור ומחשבה

חב"ד דעת
מתחברים ומיישמים

כיתה ו׳ השליחות שלי בעולם - עבודת ה׳ב״ה

- היגדים למשחק ׳עיקר וטפל׳ נספח 2

למורה

 חשוב מאוד לעזור בבית

 חשוב מאוד לעזור בבית כדי שכולם ידעו שאני ילד טוב

 חשוב מאוד לעזור בבית כי זה חלק מכיבוד הורים

 אני עייף. אני חייבללכת לישון כדי שיהיה לי כוח מחר

 מאוד כיף לראות סרטים עם חברים

 כשאני מתלבש- הכי חשוב לי שהבגדים יהיו יפים

  כשאני מתלבש- הכי חשוב לי שהבגד יהיה נוח

 כשאני מתלבש, הכי חשוב לי שהבגד יהיה חסידי לפי ההלכה



שיעור 10שיעור 1 עבודת ה׳
צניעות בלבוש, דיבור ומחשבה

חב"ד דעת
מתחברים ומיישמים

כיתה ו׳ ב״ה

נספח 5 - משימות ושאלות

למורה

כתבו לפחות 8 שיקולים שחולפים לכם בראש בשעת קניית בגד. 

לאחר שכתבתם את כל השיקולים האפשריים, סדרו את השיקולים לפי  

הסדר, מהעיקרי ביותר לטפל ביותר. הדבר העיקרי הוא הדבר שאי אפשר 

לוותר עליו בשום אופן, והדבר הטפל הוא הדבר שאפשר הכי בקלות 

לוותר עליו.

כתבו ראשי תיבות למילה 'צניעות' שמסבירים את העניין שהצניעות היא  

העיקר.

כתבו מכתב למישהי אלמונית - שאינה לבושה על פי כללי הצניעות -  

שישכנע אותה להתחיל להתלבש צנוע.
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כיתה ו׳ ב״ה

נספח 6 - סיפור

אדמו"ר המהר"ש רצה להראות לחסיד אחד מה ההבדל בין יהודי לגוי. פנה 
למשרת הגוי בשאלה: איוון, מדוע אתה עובד? ענה לו איוון, כדי שיהיה לי 

כסף. ומה תעשה בכסף? שאל הרבי, "אקנה אוכל!".

ומדוע אתה אוכל? "כדי שיהיה לי כוח". ומדוע אתה צריך כוח? חזר ושאל 
הרבי. "כדי שאוכל לעבוד!"

וכך הלאה.. 

ואז פנה האדמו"ר המהר"ש למשרת היהודי:

מדוע אתה עובד? "כדי שיהיה לי כדי פרנסתי", השיב המשרת. ולמה אתה 
צריך פרנסה? שאל הרבי. 

"כדי שיהיה לי אוכל". ולמה אתה צריך אוכל? שאל הרבי, "כדי שאוכל לעבוד 
את ה' ברוגע ובשלמות!".

פנה הרבי לחסיד, ואמר: רואה אתה את ההבדל בין יהודי לגוי? 
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צניעות בלבוש, דיבור ומחשבה

חב"ד דעת
מתחברים ומיישמים

כיתה ו׳ ב״ה

נספח 6 - סיפור

הדברים החשובים בחיים

 יום אחד הוזמן מרצה זקן לבית הספר באוניברסיטת ייל בארה"ב לשאת הרצאה על הנושא "תכנון זמן יעיל"  
בפני קבוצה של 15 מנהלים בכירים בחברות הגדולות ביותר בארה"ב. 

בעומדו בפני הקבוצה, שהיתה מוכנה לרשום כל מילה שתצא מפיו, העביר המרצה הזקן את מבטו עליהם 
באיטיות ולאחר מכן אמר: "אנו עומדים לערוך ניסוי". 

מתחת לשולחן שהפריד בינו לבין מאזיניו הוציא המרצה מיכל זכוכית גדול והניחו בעדינות לפניו. לאחר 
מכן הוציא מתחת לשולחן כתריסר אבנים, כל אחת בגודל של כדור טניס, והניחן בעדינות, אחת אחת, בתוך 

המיכל. 

כאשר התמלא המיכל לגמרי ולא ניתן היה להוסיף עוד אבן אחת, הרים המרצה את מבטו באיטיות 
ושאל:"האם המיכל מלא?" 

כולם השיבו "אכן",

המרצה המתין מספר שניות ושאל:"האמנם?" ואז שוב התכופף והוציא מתחת לשולחן כלי מלא אבני חצץ. 

בקפדנות שפך את החצץ מעל האבנים וניער מעט את המיכל. אבני החצץ הסתננו בין האבנים הגדולות עד 
שירדו לתחתית המיכל. שוב הרים המרצה הזקן את מבטו ושאל את הקהל: "האם המיכל מלא?" 

עתה החלו מאזיניו המבריקים להבין את כוונתו. אחד מהם השיב "כנראה שלא." 

"נכון" השיב המרצה הזקן. חזר והתכופף, והפעם הוציא מתחת לשולחן סיר מלא בחול. בתשומת לב שפך 
את החול אל תוך המיכל. החול מילא את החלל בין האבנים הגדולות ובין החצץ. פעם נוספת שאל המרצה את 

תלמידיו: "האם המיכל מלא?" 

הפעם ללא היסוס ובמקהלה השיבו התלמידים המחוננים: "לא!" 

"נכון" השיב להם המרצה הזקן. וכפי שציפו תלמידיו רבי העוצמה והיוקרה, הוא נטל את כד המים שעמד על 
השולחן ומילא בהם את המיכל עד לשפתו. 

המרצה הזקן הרים את מבטו אל הקהל ושאל: "איזו אמת גדולה יכולים אנו ללמוד מניסוי זה?" בחושבו על 
נושא ההרצאה, השיב אחד הנועזים והזריזים שבין מאזיניו: "אנו למדים שככל שנראה לנו שהיומן שלנו גדוש 

מלא התחייבויות, אם באמת מתאמצים תמיד ניתן להוסיף עוד משימות ומטלות". 

"לא", השיב המרצה הזקן. "לא זה. האמת הגדולה שמוכיח לנו הניסוי היא זו: "אם לא מכניסים למיכל קודם 
כל את האבנים הגדולות, לעולם לא נוכל להכניס אותן אחר כך." 

דממה עמוקה השתררה באולם, כאשר כל אחד מנסה לתפוס את מלוא המשמעות של דברי המרצה. 

העשרה למורה:

לוח היום יום:

 "אדמוה"ז אמר לאברך עילוי מצויין ובעל כישרון מפורסם ביחידות הראשונה שלו: 'רוחניות וגשמיות הם 
הפכים מעצם מהותם. מעלה בגשמיות היא חסרון ברוחניות'".

"דברים המותרים, אם עושה אותם להנאתו, הם רע גמור, כמו שכתב רבנו נ"ע, לפי דקדש עצמך במותר לך. 
צריך להכניס קדושה בדברים המותרים שיהיה בהם תכלית של תורה ומצוות יראת שמים ומידות טובות".




