
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' 7 חב"ד: דעת - מתחברים ומיישמיםתיקון המידות - התגברות היא התבגרות

נושא שיעור
אסטרטגיות לוויסות ותיקון המדות השונות

בשיעורים הקודמים הכרנו את ייחודיותה של גבורת הנפש על פני גבורת הגוף. 
בשיעור זה נרכוש אסטרטגיות מעשיות להתגברות ונראה כי החיזוקים הפנימיים 
הם גורם עוצמתי ואיתן וערובה לשמר את השינויים. שיעור זה מופיע בזיקה לכ' 

מרחשוון יום הולדתו של הרבי הרש"ב – מיסד ישיבת תומכי תמימים. את התמימים 
כינה הרבי הרש"ב "חיילי בית דוד" הנלחמים להבאת הגאולה - "לא בחיל ולא בכוח 

כי אם ברוחי" – בגבורת הנפש.

התלמידים יכירו את המושג "חיילי בית דוד" מתוך שיחת הרבי הרש"ב.. 1

התלמידים ירכשו אסטרטגיות לוויסות הרגשות ואיפוק מתוך סיטואציות מחיי   . 2

היום-יום.  

התלמידים יציעו שימושים רלוונטיים לאסטרטגיות שרכשו ויוסיפו רעיונות   . 3

משלהן לוויסות הרגשות.   

פתיחה

פעילות 1

פעילות 2

סיום

דרושים

"חיילי בית דוד" – מי אנחנו?

איך נילחם?

במה בוחרים?

5 דקות / מליאה

10 דקות / קבוצות, מליאה

25 דקות / קבוצות

5 דקות / מליאה

 	) 1 מודעת דרושים )נספח
 	) 2 תמונת הרבי הרש"ב )נספח
 	) 4 פרט מצו הגיוס )נספח
 	) 7 תמונות )נספח

 	 ) 3 תפקיד חיילי בית דוד )נספח

 	) 5 תחנות אסטרטגיה לוויסות עצמי )נספח

פתק למחזיק מפתחות )נספח  6( יש אפשרות, אם רוצים, להכין מחזיק מפתחות 	 
פתקי ממו ריקים כמספר התלמידים	 

33

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' 7 חב"ד: דעת - מתחברים ומיישמיםתיקון המידות - התגברות היא התבגרות

מערך שיעור
אסטרטגיות לוויסות ותיקון המדות השונות

המורה יתלה על הלוח מודעת דרושים ויבקש מהכיתה לנסות לנחש: מי פרסם את המודעה? ולאיזה ארגון? 

)נספח 1( 

לאחר מכן המורה יחשוף את תמונתו של האדמו"ר הרש"ב ויספר לכיתה כיצד הרבי הרש"ב הקים את ישיבת 

תומכי תמימים. )נספח 2( 

המורה יסביר לכיתה כי השיעור קשור לרבי הרש"ב שיום הולדתו חל בכ' מרחשוון, ובמיוחד לישיבת תומכי 

תמימים שהקים. 

פתיחה: דרושים

האדמו"ר הרש"ב קרא לתלמידי התמימים "חיילי בית דוד". 

המורה יזכיר לכיתה את סולג'ר משיעור חכמה )מערך 4(, ויבקש להכיר אותו לכיתה יותר מקרוב באמצעות 

הכרת "צו הגיוס" שלו. 

המורה יתלה בפינות שונות בכיתה 5 כרטיסיות )נספח 3( ועליהן קטעים מעובדים מתוך שיחת הרבי הרש"ב 

לשמחת-תורה בשנת תרס"א, בה הגדיר את תפקידם של התמימים כחיילי-בית-דוד. כל תלמיד בכיתה יקבל 

פתק ועליו פרט מצו הגיוס )נספח 4(. התלמידים מסתובבים בין המובאות וכל תלמיד מחפש את המובאה 

שעונה על הכותרת שקיבל. כך הכיתה מתחלקת ל-5 קבוצות. 

המורה יכתוב על הלוח "צו גיוס" ואת חמשת הסעיפים הבאים: הכישורים הנדרשים, ההכשרה שיעבור המתגייס, 

כללי הקשר עם העולם מחוץ לצבא, מטרת הלחימה, אופן הלחימה.

הכתה תנסח ביחד עם המורה משפט המתאים לכל אחד מהסעיפים של צו הגיוס, ותצמיד את המקור המתאים 

ליד כל סעיף )נספח 3(. 

את הכרטיסיות עם המקורות המורה ישאיר על הלוח. כדאי להעתיק את המלים המודגשות בכל מקור בכתב 

ברור אל הלוח לשימוש התלמידים בפעילות 2. 

פעילות 2: "חיילי בית דוד" – מי אנחנו?
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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' 7 חב"ד: דעת - מתחברים ומיישמיםתיקון המידות - התגברות היא התבגרות

מערך שיעור
אסטרטגיות לוויסות ותיקון המדות השונות

המורה יציג בפני הכיתה תמונה )נספח 7( המרמזת לאחת האסטרטגיות. הכיתה תגלה באיזה אסטרטגיה מדובר 

והמורה יתן לכיתה הזדמנות להעלות רעיונות או סיטואציות אישיות בהן הן תוכלנה להשתמש באסטרטגיה. 

המורה יתן לכיתה הזדמנות לחשוב על אסטרטגיות נוספות. אותן יהיה ניתן לכתוב על פתק מתאים.

סיום: במה בוחרים

פעילות 3: איך נילחם? אסטרטגיות לוויסות ושליטה עצמית

סולג'ר מקבל צו 8: 

בכיתה תהיינה 8 תחנות )נספח 5( ובכל אחת מהן אסטרטגיה לוויסות הרגשות ושליטה עליהם. 

הכיתה תתחלק ל-8 קבוצות. כל קבוצה תעבור בכל אחת מהתחנות, תבצע משימה ותשלים משימה לחי"ל, 

במשימה יש לאתר את המכשול שבמקרה, את הכלי שרכשו, כיצד הוא מסייע להתגברות, ולבחור מלת קוד 

מתוך המובאות )המלים המודגשות( שבעיני הקבוצה מתמצתת את האסטרטגיה. 

ועליו  פתק  תחנה  בכל  תיקח  הקבוצה  התחנות,  פעילות  לסיכום  מפתחות  מחזיק  להכין  ירצה  המורה  אם 

האסטרטגיה שרכשה )נספח 6(. את האסטרטגיות יהיה ניתן לחבר למחזיק מפתחות בסיום השיעור.
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ב"הב"הב"ה

שיעור מס' 7

נספח 2 / ב

קטע - לשימוש המורה

ביום רביעי, יום הבהיר ח”י אלול, בשעה שתים אחר הצהרים התקיימה ‘סעודת שבע-ברכות’, לרבי הריי”ץ עם זוגתו 

הרבנית נחמה דינה. במהלך הסעודה מסר הרבי הרש”ב את דבר השליחות בשם אבותיו רבותינו הקדושים.

וכך מתאר זאת הרבי הריי”צ: “בשעה שתים אחרי הצהרים התקיימה סעודת שבע ברכות, אבי היה בהתרגשות של 

שמחה, ואמר: יהודים בכל רחבי תבל יודעים שביום הרביעי נתלו המאורות. גם בימים ראשון, שני ושלישי, היה יום 

ולילה, אלא שהמאורות נתלו ביום הרביעי. היום, י”ח אלול, הוא יום הבהיר בו נולדו רבנו הזקן ומורנו הבעש”ט, וביום 

קדוש זה אני מייסד ישיבה בציווי וברכת הוד כ”ק אבותינו רבותינו הקדושים, ישיבה שתוציא תלמידים בעלי מסירות 

נפש על תורה ועבודה בדרכי חסידות חב”ד”.

הרבי הרש”ב אמר מאמר חסידות ואחר כך אמר בפנים מאירות ומסבירות: “יהי רצון שתשרה שכינה במעשה ידינו, 

מאה  לפני  הבעש”ט  מורנו  נולד  בו  הקדוש  היום  באלול,  ח”י  היום  המאורות.  נתלו  בראשית  למעשי  הרביעי  ביום 

תשעים ותשע שנים, בהתחלה זו בישיבה - שלעת עתה לא קראתי אותה בשם - הנני מדליק את המאורות שמורנו 

הבעש”ט והרביים הנחילונו למען תקויים ההבטחה של יפוצו מעיינותיך חוצה, להחיש את ביאת משיח צדקנו”.

הרבי הרש”ב מספר שבמשך עשר שנים הוא השתטח על קברי אבותיו בתפילה שיצליח להקים את הישיבה ולהצלחת 

תלמידיה. 

ובמה תהיה הישיבה הזו מיוחדת מכל שאר הישיבות?

מלבד הלימודים הרגילים לומדים בישיבת תומכי תמימים חסידות, וה’תמימים’ מחוייבים לנתק את עצמם מכל ענייני 

העולם הזה ולהתמסר לעבודה והליכה בדרכי החסידות. 

הרבי קרא ל’תמימים’ חיילי בית דוד, ראשי התיבות של חב”ד. ואמר כי תפקידם הוא להלחם במלחמה האחרונה כדי 

להביא את משיח. לא במלחמת הגוף, אלא במלחמת הרוח והנפש! 

כ-15 שנה לאחר מכן, כאשר השלטון הקומוניסטי ניסה לדכא את גחלת היהדות, התגלתה עוצמת הרוח של התמימים. 

הם אלה שחרפו נפשם כדי להחזיק את היהדות בלימוד תורה במחתרת, בניית מקוואות, תפילות והתוועדויות. 

והם אכן נצחו במלחמת הרוח... הקומוניזם לא הצליח במזימתו ויהדות ברית המועצות עלתה וזרחה בשנית.

כיתה ו' אני בחברה / תיקון המידות

7 מס' שיעור חב"ד: דעת - מתחברים ומיישמיםתיקון המידות - התגברות היא התבגרות



ב"הב"הב"ה

שיעור מס' 7

נספח 3

למורה

עץ  חטא  וטהרה.  קדושה  של  ברוח   – משיח  של  ברוחו  תהיה  שהתנהגותו  רצה  הוא  העולם  את  ברא  כשהקב”ה   .1
הדעת קלקל והוריד את העולם ממדרגתו הרוחנית מטה, מטה. נדרשת כאן עבודה של זיכוך הגשמיות על ידי עשייה 
חיובית – “מלחמת בית דוד”. ומי החיילים במלחמה הזו? – ה”תמימים”! הם רואים מול עיניהם את המטרה והם אלו 

שיצילו את עם ישראל ויביאו לעולם את משיח.

)למורה: מטרת הלחימה( 

2. למלחמת בית דוד יש תכסיס מיוחד: “לא בחיל ולא בכוח כי אם ברוחי”, “חיל וכוח” הם דברי מוסר ותוכחה, ואילו 
“רוחי” הןא כח פנימי שכדי לקבל אותו צריך ללמוד פנימיות התורה- חסידות, ולהתפלל מתוך עבודה שבלב. אלו 

הכלים איתם נלחמים ב”מלחמת בית דוד”. 

ומהו סדר העבודה? קודם כל ביטול הרע, לדחות את הרע – אתכפיא. ולאחר מכן אפשר להתעסק עם הרע, לברר 
ולהוציא את הניצוץ הטוב השקוע ברע וכך להפוך אותו לטוב - אתהפכא.

)למורה: אופן הלחימה( 

3. מי יכול להיות ראוי להיות חיל במלחמת בית דוד? מי שיכול לעמוד נגד כל אויבי ה’ על ידי לימוד תורה, יראת 
שמיים ועל ידי התעוררות לתשובה. ויכול לעמוד מול האויבים הפנימיים שלו על ידי מוח שליט על הלב. )למורה: 

הנדרשים( הכישורים 

4. כדי להיות איש צבא במלחמת בית דוד, מן ההכרח לכתוב, קודם כל, גט כריתות לכל הדברים הגופניים והגשמיים. 
ולהתמסר להנהלת “תומכי תמימים” המחנכת ומדריכה אנשי צבא לקראת מלחמת בית דוד. יש להתנתק מהעולם 

המסתיר את האלוקות ולא להתפעל ממנו, כדי שהדברים הגשמיים לא יהיו מכשול לניצחון.

)למורה: כללי הקשר עם העולם מחוץ לצבא(

 5. בישיבה ילמדו תורה ביגיעה ועמל. התלמידים ישקיעו את כל מרצם בלימוד. אך בשונה משאר הישיבות – בתומכי 

תמימים לומדים גם חסידות! החסידות מלמדת כיצד להיות ירא שמים באמת וכיצד להיות עובד ה’ באהבה ויראה 
ולהתנהג בכל העניינים במידות טובות כנדרש על פי התורה.

)למורה: ההכשרה שיעבור המתגייס(
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ב"הב"הב"ה

שיעור מס' 7

נספח 3 / א

מובאה 1

רצה  הוא  העולם  את  ברא  כשהקב”ה 
שהתנהגותו תהיה ברוחו של משיח – ברוח 
קלקל  הדעת  עץ  חטא  וטהרה.  קדושה  של 
הרוחנית  ממדרגתו  העולם  את  והוריד 
זיכוך  של  עבודה  כאן  נדרשת  מטה.  מטה, 
הגשמיות על ידי עשייה חיובית – “מלחמת 
 – הזו?  במלחמה  החיילים  ומי  דוד”.  בית 
את  עיניהם  מול  רואים  הם  ה”תמימים”! 
ישראל  עם  את  שיצילו  אלו  והם  המטרה 

משיח.  את  לעולם  ויביאו 
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ב"הב"הב"ה

שיעור מס' 7שיעור מס' 7

נספח 3 / ב

מובאה 2

“לא  מיוחד:  תכסיס  יש  דוד  בית  למלחמת 
וכוח”  “חיל  ברוחי”,  אם  כי  בכוח  ולא  בחיל 
הוא  “רוחי”  ואילו  ותוכחה,  מוסר  דברי  הם 
ללמוד  צריך  אותו  לקבל  שכדי  פנימי  כח 
ולהתפלל  חסידות,   - התורה  פנימיות 
איתם  הכלים  אלו  שבלב.  עבודה  מתוך 

דוד”.  בית  ב”מלחמת  נלחמים 
הרע,  ביטול  כל  קודם  העבודה?  סדר  ומהו 
מכן  ולאחר  אתכפיא.   – הרע  את  לדחות 
ולהוציא  לברר  הרע,  עם  להתעסק  אפשר 
להפוך  וכך  ברע  השקוע  הטוב  הניצוץ  את 

אתהפכא.   - לטוב  אותו 
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ב"הב"הב"ה

שיעור מס' 7

נספח 3 / ג

מובאה 3

במלחמת  חיל  להיות  ראוי  להיות  יכול  מי 
אויבי  כל  נגד  לעמוד  שיכול  מי  דוד?  בית 
ועל  שמיים  יראת  תורה,  לימוד  ידי  על  ה’ 
מול  לעמוד  ויכול  לתשובה.  התעוררות  ידי 
האויבים הפנימיים שלו על ידי מוח שליט 

הלב. על 
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ב"הב"הב"ה

שיעור מס' 7

נספח 3 / ד

מובאה 4

כדי להיות איש צבא במלחמת בית דוד, מן 
לכל  כריתות  גט  כל,  קודם  לכתוב,  ההכרח 
ולהתמסר  והגשמיים.  הגופניים  הדברים 
המחנכת  תמימים”  “תומכי  להנהלת 
בית  מלחמת  לקראת  צבא  אנשי  ומדריכה 
המסתיר  מהעולם  להתנתק  יש  דוד. 
כדי  ממנו,  להתפעל  ולא  האלוקות  את 
מכשול  יהיו  לא  הגשמיים  שהדברים 

לניצחון.

כיתה ו' אני בחברה / תיקון המידות

7 מס' שיעור חב"ד: דעת - מתחברים ומיישמיםתיקון המידות - התגברות היא התבגרות



ב"הב"הב"ה

שיעור מס' 7

נספח 3 / ה

מובאה 5

ועמל.  ביגיעה  תורה  ילמדו  בישיבה 
בלימוד.  מרצם  כל  את  ישקיעו  התלמידים 
בתומכי   – הישיבות  משאר  בשונה  אך 
החסידות  חסידות!  גם  לומדים  תמימים 
באמת  שמים  ירא  להיות  כיצד  מלמדת 
ויראה  באהבה  ה’  עובד  להיות  וכיצד 
טובות  במידות  העניינים  בכל  ולהתנהג 

התורה. פי  על  כנדרש 

כיתה ו' אני בחברה / תיקון המידות

7 מס' שיעור חב"ד: דעת - מתחברים ומיישמיםתיקון המידות - התגברות היא התבגרות



ב"הב"הב"ה

שיעור מס' 7

נספח 4

הכישורים 
הנדרשים

הכישורים 
הנדרשים

הכישורים 
הנדרשים

הכישורים 
הנדרשים

הכישורים 
הנדרשים

הכישורים 
הנדרשים

ההכשרה 
שיעבור 
המתגייס

ההכשרה 
שיעבור 
המתגייס

ההכשרה 
שיעבור 
המתגייס

ההכשרה 
שיעבור 
המתגייס

ההכשרה 
שיעבור 
המתגייס

ההכשרה 
שיעבור 
המתגייס

תקופת 
השירות

תקופת 
השירות

תקופת 
השירות

תקופת 
השירות

תקופת 
השירות

תקופת 
השירות

כללי 
הקשר עם 

העולם 
מחוץ 
לצבא 

כללי 
הקשר עם 

העולם 
מחוץ 
לצבא 

כללי 
הקשר עם 

העולם 
מחוץ 
לצבא 

כללי 
הקשר עם 

העולם 
מחוץ 
לצבא 

כללי 
הקשר עם 

העולם 
מחוץ 
לצבא 

כללי 
הקשר עם 

העולם 
מחוץ 
לצבא 

מטרת 
הלחימה

מטרת 
הלחימה

מטרת 
הלחימה

מטרת 
הלחימה

מטרת 
הלחימה

מטרת 
הלחימה

אופן 
הלחימה

אופן 
הלחימה

אופן 
הלחימה

אופן 
הלחימה

אופן 
הלחימה

אופן 
הלחימה

כיתה ו' אני בחברה / תיקון המידות

7 מס' שיעור חב"ד: דעת - מתחברים ומיישמיםתיקון המידות - התגברות היא התבגרות



ב"הב"הב"ה

אסטרטגיה מס 1: השהייה קלה - 
תגובה שקולה

אסטרטגיה מס 1: השהייה קלה - 
תגובה שקולה

אסטרטגיה מס 2: סבלנות והדרגה - 
והמטרה הושגה!

אסטרטגיה מס 2: סבלנות והדרגה - 
והמטרה הושגה!

אסטרטגיה מס 3: נשקלל רווח מול 
הפסד – הרגש בשליטה כשהמוח 

עובד!

אסטרטגיה מס 3: נשקלל רווח מול 
הפסד – הרגש בשליטה כשהמוח 

עובד!

אסטרטגיה מס 4: לפעמים כדי 
להשיג מה' יראה, כדאי להלביש לו 

גוף וצורה

אסטרטגיה מס 4: לפעמים כדי 
להשיג מה' יראה, כדאי להלביש לו 

גוף וצורה

אסטרטגיה מס 5: כשנתחיל בפעולות 
טובות, אחרי המעשים ימשכו 

הלבבות

אסטרטגיה מס 5: כשנתחיל בפעולות 
טובות, אחרי המעשים ימשכו 

הלבבות

אסטרטגיה מס 6: סייג וגדר עוזרים 
לא להתדרדר.

אסטרטגיה מס 6: סייג וגדר עוזרים 
לא להתדרדר.

אסטרטגיה מס 7: חיזוק פנימי בנפש 
יצליח לשלוט על הרגש!

אסטרטגיה מס 7: חיזוק פנימי בנפש 
יצליח לשלוט על הרגש!

נספח 6

פתקים למחזיק מפתחות

כיתה ו' אני בחברה / תיקון המידות

7 מס' שיעור חב"ד: דעת - מתחברים ומיישמיםתיקון המידות - התגברות היא התבגרות



ב"הב"הב"ה

שיעור מס' 7

נספח 7

כיתה ו' אני בחברה / תיקון המידות

7 מס' שיעור חב"ד: דעת - מתחברים ומיישמיםתיקון המידות - התגברות היא התבגרות



ב"הב"הב"ה

שיעור מס' 7

נספח 7

כיתה ו' אני בחברה / תיקון המידות

7 מס' שיעור חב"ד: דעת - מתחברים ומיישמיםתיקון המידות - התגברות היא התבגרות



ב"הב"הב"ה

נספח 7

12

כיתה ו' אני בחברה / תיקון המידות

7 מס' שיעור חב"ד: דעת - מתחברים ומיישמיםתיקון המידות - התגברות היא התבגרות



ב"הב"הב"ה

שיעור מס' 7

נספח 7

כיתה ו' אני בחברה / תיקון המידות

7 מס' שיעור חב"ד: דעת - מתחברים ומיישמיםתיקון המידות - התגברות היא התבגרות



שיעור 7

היחיד בחברה / תיקון המידות

חב"ד – דעת
מתחברים ומיישמים

תיקון המידות
התבגרות היא התגברות

כתה ו׳ ב״ה

השיטה:  השהייה קלה – תגובה שקולה

נחומי נכנס לחדרו אחרי יום לימודים ארוך, זרק את התיק והעיף מבט אל 
עיניו. קופסת הצבעים  יכול להאמין למראה  ו... הוא לא  שולחן הכתיבה. 

שלו – היא מפורקת לגמרי וכל הצבעים היו פזורים מסביב.

הוא ידע בדיוק מי עומד מאחורי המעשה...

לו  דבורי, אחותו בת החמש. כמה פעמים הוא התרה בפניה שלא לגעת 
הוא  עליו.  הרגיש שהכעס משתלט  נחומי  עוזר.  לא  דבר  ושום  בחפצים... 

עומד עכשיו ללמד אותה לקח...

 

®כיצד לדעתכם נחומי יגיב?

®מה לדעתכם יהיו התוצאות של התגובה שלו?

נחומי לקח נשימה עמוקה. ספר לאט עד 10.

ואז הגיב.

כיצד לדעתכם הייתה התגובה שלו כעת? 

נספח 4 / א

תחנה מספר 1



שיעור 7

היחיד בחברה / תיקון המידות

חב"ד – דעת
מתחברים ומיישמים

תיקון המידות
התבגרות היא התגברות

כתה ו׳ ב״ה

השיטה: סבלנות והדרגה – והמטרה הושגה!

יום ההולדת הלך והתקרב בצעדי ענק ושמואל ידע שאם הוא לא יתחיל 
יצליח לדעת אפילו אות  סיכוי שהוא  אין   – לחזור על המאמר בעל פה 
אחת בעל פה עד ההתוועדות. אבל רק המחשבה על דפדוף בין ספרים, 
גרמו לשמואל   - מייגע שורה אחרי שורה  ושינון  מציאת מאמר מתאים, 

לדחות את המטלה עוד ועוד. 

שמואל רוצה לסיים את המאמר. הוא החליט לשבת על יד השולחן ללא 
הפסקה – עד שיסיים את כולו!

• האם לדעתכם שמואל יצליח בהחלטה? 

• מדוע? 

• כיצד המשפט: "תפסת מרובה לא תפסת" קשור לתשובתכם?

שמואל החליט שהוא יושב ללמוד את המאמר חצי שעה בכל יום. 

• האם לדעתכם הוא יצליח? 

• מדוע? 

נספח 4 / ב

תחנה מספר 2



שיעור 7

היחיד בחברה / תיקון המידות

חב"ד – דעת
מתחברים ומיישמים

תיקון המידות
התבגרות היא התגברות

כתה ו׳ ב״ה

השיטה: נשקלל רווח מול הפסד –

הרגש בשליטה כשהמוח עובד!

"אני חייב לספר לכולם את מה ששמעתי על אליהו"... חיים מיהר את צעדיו 
אל הכיתה ובפיו הסיפור המרתק... כולם חייבים לדעת את פרצופו האמיתי 
של אליהו! הוא העביר במוחו את הפרטים המרתקים ששמע ודמיין איך כל 

הכיתה עומדת סביבו פעורת פה.

 חיים עצר לרגע וחשה מה יהיו הרווחים שלו אם יספר ומה יהיו ההפסדים. 

• הכינו לחיים רשימת רווחים והפסדים. חשבו על היבטים חברתיים, אישיים ורוחניים. 

נספח 4 / ג

תחנה מספר 3



שיעור 7

היחיד בחברה / תיקון המידות

חב"ד – דעת
מתחברים ומיישמים

תיקון המידות
התבגרות היא התגברות

כתה ו׳ ב״ה

השיטה: לפעמים כדי להשיג מה' יראה,

כדאי להלביש לו גוף וצורה

יוסי נכנס לחנות והביט בשפע הסוכריות. צבעוניות ומתוקות. איש לא היה בחנות 
מלבדו והמוכר היה עסוק בסידור המדפים. אצבעותיו מששו את הסוכריות והנה, 

כמעט עוד רגע, ואחת מהסוכריות מוצאת את דרכה  אל כיסו בשקט-בשקט.

יש  באמת  אבל  רואה.  לא   _______________ ש  חשב  הוא  כי  לגנוב,  ֵהֵעז  יוסי 
אדם  שיש  מדמיין  היה  יוסי  אם  כמובן.  הקב"ה  תמיד.  שרואה   ______________
_______________ שצופה במעשיו – הוא לא היה עושה זאת. לפעמים כשקשה ביראת 
 _______________ להיות  יכול  זה   ._____________ מולנו  שיש  לדמיין  צריך  שמים, 

שיניא אותנו מלבצע את המעשה.

•  אף אחד  •  מישהו  •  אחד  •  אדם  •  כל אחד.

נספח 4 / א

תחנה מספר 1



שיעור 7

היחיד בחברה / תיקון המידות

חב"ד – דעת
מתחברים ומיישמים

תיקון המידות
התבגרות היא התגברות

כתה ו׳ ב״ה

השיטה: כשנתחיל בפעולות טובות,

אחרי המעשים ימשכו הלבבות

"שוב דובי קיבל את התפקיד הראשי בהצגה... ידעתי...", סינן אהרן בין שיניו 
בכעס. "תמיד הוא הכי. הכי חכם, הכי חברותי והכי מוכשר.."

רגשות של רחמים עצמיים הציפו את ליבו. ועוד רגש אחד קשה ולא מוכר 
– קנאה.

"כמה רציתי את התפקיד הזה", הרהר לעצמו. "ושוב דובי. כמו תמיד..."

• לאילו דיבורים או מעשים יכולות להוביל המחשבות של אהרן? 

הציעו חלופה: 

אילו דיבורים ומעשים כדאי לאהרן לאמץ לעצמו? 

נספח 4 / ה

תחנה מספר 5



שיעור 7

היחיד בחברה / תיקון המידות

חב"ד – דעת
מתחברים ומיישמים

תיקון המידות
התבגרות היא התגברות

כתה ו׳ ב״ה

השיטה: סייג וגדר עוזרים לא להידרדר

במעמד העיתונים בחדר ההמתנה עמד ספר צבעוני הנראה מעניין.. "לא 
"רק  עצמו.  את  יצחק  שכנע  הביתה".  מכניסים  הינו  שלא  בספר  אקרא 

אסתכל את הכריכה מבחוץ"...

רק כשהגיע תורו הבחין יצחק כי הוא קורא בספר כבר חצי שעה...

יצחק החליט לשים לעצמו סייגים כדי שלא להתדרדר פעם נוספת:

חשבו על שלושה סייגים שיכולים למנוע מיצחק להימנע מקריאה אסורה:

___________________________________________________________ .1

___________________________________________________________ .2

___________________________________________________________ .3

 נספח 4 / ו

תחנה מספר 6



שיעור 7

היחיד בחברה / תיקון המידות

חב"ד – דעת
מתחברים ומיישמים

תיקון המידות
התבגרות היא התגברות

כתה ו׳ ב״ה

השיטה: חיזוק פנימי בנפש יצליח לשלוט על הרגש!

שקט שרר בחדר. התלמידים כולם היו שקועים במבחן כשזמזום מכשיר 
נייד נשמע מירכתי הכיתה. 

אלי כיבה את המכשיר בבהלה ובמהירות. אבל נראה שהמלמד כבר הבינה 
את הכתובת לצלצול...

"אני רוצה להזכיר שאסור להביא לבית הספר שום מכשיר סלולרי", אמר 
המלמד. "אני רואה את המקרה הזה בחומרה רבה ומבקש ממחזיק המכשיר 

להזדהות ולצאת מהכיתה".

דממת אלחוט השתררה, איש לא נע ממקומו.

אלי שיווה לעצמו ארשת רגועה ותמימה. אבל הרגשות בתוכו השתוללו....

האם הוא יודה באמת?

• איזה מניע חיצוני ישכנע את אלי להודות באמת?

• איזה מניע פנימי יכול אלי לתת לעצמו כדי להודות באמת? 

• רשמו לאלי משפט שייתן חיזוק למניעים הפנימיים שלו!

 נספח 4 / ז

תחנה מספר 7




