
ב"ה

נ נ חב”ד בינה מתבונניםנ תיקון המידות - גאווה

אני בחברה – תיקון המידות

נושא שיעור
גאים להיות יהודים

בשיעור הקודם עסקנו במעלתה של הגאווה החיובית. בשיעור זה ננסה ליישם את יתרונות 
הגאווה היהודית החיובית בחיי היומיום.

התלמידים יזהו את הקשר בין עמידה על עיקרון מול אחרים ובין היחלשות רמת  א. 
ההתנגדות אליו.

התלמידים יכירו בגאווה החיובית ככלי עזר לעמידה בניסיון בתוך השפעה חיובית על  ב. 
הסביבה. 

התלמידים יפתחו מודעות לגאווה היהודית-חסידית הפרטית של עצמם. ג. 

10 דקות, מליאה סיפור הצלחה    פתיחה   

30 דקות, קבוצות + מליאה עמידה בניסיון    פעילות מרכזית  

5 דקות, יחידני תעודת כבוד    סיכום   

סיפור המאבק והניצחון )נספח 1(  -

 ) שלוש סיטואציות מחולקות לקטעים )נספח 2   -

( + 24 סיכות ביטחון סמלים לחלוקה לתלמידים )נספח 3   -

) עותקים של דף העבודה )נספח 4   -

אני בחברה – תיקון המידות

שיעור מס’ 7 חב"ד דעת –מתחברים
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מהלך שיעור
גאים להיות יהודים

פתיחה: סיפור הצלחה

המורה יספר את סיפורה של הילדה בתיה חזן, בתו של איש מסירות הנפש ר' אהרן חזן. )נספח 1(
הסיפור יתאר לתלמידים סיטואציה של עמידה גאה בבית הספר הקומוניסטי מול התלמידים, המורה, המנהלת וראש 

העיר, בסירוב לכתוב על הלוח בשבת. 

הסיפור מראה כיצד התגמדו השונאים אל מול העמידה הגאה.
לפני קריאת הסיפור יקדים המורה מילים אחדות על הרקע לאירוע – מלחמת השלטון הקומוניסטי בחיים היהודיים 

ברוסיה, שכללה מאבק אכזרי במיוחד בחסידים, לפני כמה עשרות שנים.

לאחר השמעת הסיפור יעורר המורה דיון בכיתה על המתרחש בו.

שאלות לדיון לדוגמה:
מה חשו כנראה התלמידים האחרים?   >
מהיכן שאבה הילדה את אומץ הלב?   >

איזו מצווה היא קיימה? )קידוש השם(.  >
האם הילדה ידעה כיצד תסתיים הפרשה?   >

מה אנחנו למדים מן האופן שבו "נכנעו" האויבים?   >

מסקנה: ככל שהעמידה הגאה על עיקרון תהיה איתנה יותר, כך תיחלש ותתמעט ההתנגדות אליה.

שיעור מס’ 7תיקון המידות – גאווה  שיעור מס’ 7חב"ד דעת –מתחברים חב"ד דעת –מתחברים
33
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סיום : תעודת כבוד

בעקבות ההצגות ימלאו התלמידים "תעודת כבוד" אישית )נספח 4( שתחייב אותם להתבונן אל תוך עצמם, 
ולראות איזה כוח של גאווה חיובית הם יכולים להצמיח בתוכם.

מהלך שיעור
גאים להיות יהודים

שיעור מס’ 7

פעילות מרכזית: עמידה בניסיון

התלמידים יחולקו לשלוש קבוצות. 
כל קבוצה תקבל סיטואציה של "ניסיון" מתוך האתגרים היומיומיים הניצבים בפנינו )נספח 2(. כל סיטואציה 

מחולקת לקטעים ממוספרים, והתלמידים בקבוצה יגלמו את תפקידיהם בהצגה על פי סדר המספרים.
בכל שלושת ה"ניסיונות" התבנית זהה: תלמיד אחד הוא "המתמודד" )ורק לו יש שלושה קטעי דיבור(, שלושה 

תלמידים משמיעים את קולו של יצר הרע, ושלושה תלמידים אחרים משמיעים את קולו של יצר הטוב. ילד נוסף הוא 
"כוח הגאווה החיובית". המשפט שלו הוא המשכנע לבסוף את המתמודד לעמוד בניסיון בגאון.

המציגים בכל הקבוצות יענדו סמלים )נספח 3( על פי תפקידם בהצגה.

את שמונת התפקידים בכל סיטואציה ניתן לחלק למספר תלמידים משתנה לפי גודל הקבוצה.

לאחר שלוש ההצגות ייערך דיון שיסכם את התהליך המשותף בשלוש ההצגות, למן ההתלבטות ועד להתערבות 
הגאווה החיובית וההצלחה לעמוד בניסיון בתוך השפעה על הסובבים. 

הערה:  יש לשים לב שהגאווה החיובית תתבסס על המטרה של קידוש שם שמים, ולא תתגנב לתוכה נימה 
מתנשאת של גאווה שלילית באצטלה של קדושה. מי שפועל מתוך מטרה לקדש שם שמים בסופו של דבר הבריות 
מכבדות את דבריו ואף אותו. לעומת זאת מי שמטרתו להאדיר את שמו הבריות חשות את ההתנשאות ודוחות אותו.

חב"ד דעת –מתחברים
34
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אני בחברה / תיקון המידות

שיעור 7  חב"ד – דעת
מתחברים ומיישמים

נספח 1

סיפור המאבק והניצחון

)מתוך "המאבק והניצחון", סיפורו של הרב אהרן חזן(

הפעם היה האיום רציני מכדי שנתעלם ממנו. ראש העיר התכוון, ללא ספק, למה שאמר. ישבתי יחד עם ילדיי 
לדון בתכנית פעולה. החלטתנו הראשונה הייתה שאף פעם לא נחלל את השבת, גם אם יאיימו עלינו באיומים שונים. 
לבסוף החלטנו להיענות באופן חלקי לדרישותיו של ראש העיר. בכל שבת, ילך אחד הילדים – לפי תור – לבית הספר, 

מבלי לקחת עמו ילקוט, מחברת או מכשירי כתיבה.
השבת הקרובה הייתה גם ראש השנה. הבנים חפצו להתפלל במניין, אי לכך, בתיה בת האחת-עשרה אמרה, "נראה 
כי הגורל נפל עליי, אני אלך, אך בבקשה, המתינו לי עם הקידוש עד שאבוא הביתה. שה' יהיה בעזרי". כשהשבת 
הגיעה, היא הלכה לבית הספר ללא הילקוט שלה. אנחנו התפללנו במניין שהתקיים בביתו של ר' משה זייטשיק, 
ובמשך כל התפילה, בתי והכיתה שלה ריחפו נגד עיניי. איך היא מסתדרת? היה לי ברור שהיא לא תחלל את השבת, 
כי היא הייתה בעלת אופי, אך כמה סבל תצטרך לעבור מצד מורותיה ותלמידי כיתתה ומצד המנהלת המרושעת 

הזאת? רעייתי נחמה לאה פרצה בבכי באומרה: כאשר בתי הולכת לבית הספר בראש השנה – איך אפשר לחגוג?
אחרי התפילה חזרנו הביתה וחיכינו בדאגה לבואה. כאשר סוף סוף נכנסה המתח הנפשי ניכר על פניה בבירור.

"ברוך ה', הכל בסדר", התנשמה.
עשינו קידוש, ואז שאלתי אותה, "איך זה הלך?"

"השיעור הראשון היה שיעור חשבון", אמרה. "המורה כתבה תרגיל על הלוח וביקשה שאבוא אל הלוח ואפתור 
את התרגיל. הלכתי אל הלוח והיא אמרה: 'קחי את הגיר וכתבי את התשובה'. אמרתי לה: 'אסור לי לכתוב בשבת'. 
כששמעה זאת החלה לצעוק עליי וניסתה להכניס בכוח את הגיר לתוך ידי. משלא הצליחה קראה למנהלת, והיא 
הגיעה יחד עם סגנה. שניהם ציוו עליי: 'קחי את הגיר! מיד! פתרי את התרגיל!' אך אני חזרתי ואמרתי שבשבת אינני 

כותבת.
הם חדלו מצעקותיהם ואני עמדתי שותקת. כל הילדים בכיתה נאלמו דום. הם הסתכלו בי ובמנהלת לראות מי 

ינצח. פתאום נכנס ראש העיר לכיתה. קומתו נישאת מעל כולנו.
'מה הולך כאן?' רעם קולו. 'האם הילדה חזן הופיעה?'

'הנה היא, עומדת על יד הלוח', התיזה מורתי את המלים. 'הסתכל עליה, היא מסרבת לכתוב. אסור לה לכתוב, היא 
טוענת'.

ראש העיר פנה אליי ואמר: 'מדוע אינך כותבת? את באת לכיתה כדי ללמוד. את יודעת שאין חופש היום'.
'אני יהודיה דתית', עניתי, 'והיום הוא יום קדוש לנו. אני אינני יכולה לכתוב'.

'קחי את הגיר וכתבי!' ציווה עליי.
אך אני לא זזתי. לבסוף הוא ביקש את מחברתי )השארתי אותה בכיתה ביום שישי(. הוא דפדף בה וראה שהציונים 
שקיבלתי במשך השבוע היו טובים מאוד. הוא לקח את הגיר בידו ואמר: 'אמרי לי איך לפתור את התרגיל ואני אכתוב'.

אמרתי את הפתרון בקול והוא כתב על הלוח.
'האם זה נכון?' שאל את המורה.

'כן', ענתה. 'אך היא לא כתבה את זה!'
הוא לקח את מחברתי וכתב עליה את הציון חמש )פירושו טוב מאוד בדירוג הציונים הרוסי(. אז פנה אל המורה 

והמנהלת ואמר: 'אל תטרידו אותה יותר. תנו לה רק לשבת ולהקשיב לשיעורים'. ואז הלך לו".



תיקון המידות- גאווה

אני בחברה / תיקון המידות

שיעור 7  חב"ד – דעת
מתחברים ומיישמים

נספח 2

סיטואציה 1 
 )המתמודדת(. 1

שלום, אני המתמודדת בסיפור הזה. אני רוצה לספר לכם מה קרה לי. אמא ביקשה ממני לקנות בחנות 
למוצרי תינוקות צעצוע קטן ונחמד, אותו נביא לאחיין שלי כמתנת יום הולדת. נכנסתי לחנות, מצאתי 

שם צעצוע שהוא גם מאיר וגם משמיע צלילים. בעלת החנות עטפה לי אותו יפה בעטיפת מתנה, 
שילמתי ויצאתי. הספקתי ללכת צעדים אחדים ואז נזכרתי: "אוי, הרי הצעצוע שקניתי מקושט בציורים 

של חיות לא טהורות! יש שם קופים, דובונים וגם ארנבות וחתולים. מה אעשה?"

 )יצר הטוב(. 2
הרבי הרי הורה שתינוק יהודי יהיה מוקף רק בתמונות טהורות! אם זו הבקשה של הרבי, עלייך לחזור 

מיד, להתנצל ולהחליף את המתנה.

 )יצר הרע(. 3
לחזור? כל כך לא נעים! המוכרת כבר עטפה וטרחה... את פשוט לא מסוגלת לעשות את זה!

 )יצר הטוב(. 4
תחשבי על האחיין שלך, האם את רוצה חלילה להזיק לנפש שלו?

 )יצר הרע(. 5
עכשיו תמשיכי ללכת הביתה. בבית תורידי את העטיפה ותבדקי, אולי תצליחי לטשטש קצת את 

הדמויות של החיות. ודרך אגב, הן דווקא די חמודות.

 )יצר הטוב(. 6
ההורים של התינוק בכלל לא ישמחו במתנה הזאת. אולי בכלל ישאירו אותה בארון. תחזרי מיד ודי! 

 )יצר הרע(. 7
אם תחזרי, מה תאמרי למוכרת? תסבירי לה מהן חיות טהורות ומהן חיות טמאות? היא בכלל לא תבין! 

לא כדאי...

 )המתמודדת(. 8
התבלבלתי לגמרי. גם יצר הטוב וגם יצר הרע נשמעים משכנעים כל כך. אני יודעת שבאמת עליי 

לחזור לחנות ולהחליף את המשחק. אבל אין לי אומץ!

 )כוח הגאווה החיובית(. 9
ודאי שיש לך אומץ! זכרי שאת חיילת! לא סתם, אלא "חיילת קרבית" בצבאות ה'. את מוקפת בדרגות 

הצטיינות בגלל כל המעשים הטובים שעשית עד היום. "המפקד העליון", ה', מחכה לראות איך את 
פועלת בשדה המערכה. קדימה צעדי! אל תתייחסי בכלל לאי-הנעימות, את עכשיו באמצע מבצע 

צבאי! נראה אותך קופצת לתוך האש!

 )המתמודדת(. 10
החלטתי. אני חוזרת לחנות, ומיד.
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נספח 2

סיטואציה 2

 )המתמודדת(. 1
שלום, אני המתמודדת בסיפור הזה. אני יושבת ביום הולדת של בת דודה שמשפחתה אינה דתית כל 

כך. לפני שיצאתי מן הבית ההורים הזכירו לי שהאוכל שיוגש במסיבה לא יהיה "מהדרין". אמרתי להם 
שאני יודעת וזוכרת, ובכלל לא מתכוונת לאכול שם. אכלתי טוב בבית ואני שבעה. אבל עכשיו, כשאני 

יושבת במסיבה, אני רואה שלא כל כך קל לשבת ולא לאכול, כשכולם סביב אוכלים.

 )יצר הרע(. 2
תראי איך הדודה מסתכלת עלייך. זה ממש לא נעים שאת יושבת ככה בפה סגור ומסתכלת על כולם. 

תכניסי משהו קטן לפה רק בגלל אי-הנעימות.

 )יצר הטוב(. 3
את יכולה למזוג לך כוס מים, להחזיק אותה ביד ולשתות ממנה מדי פעם. כך הדודה לא תילחץ שאת 

יושבת בפה סגור.

 )יצר הרע(. 4
את באמת חושבת שמאכילים פה טרף חלילה? הרי בטוח יש איזשהו הכשר לכל האוכל כאן.

 )יצר הטוב(. 5
את תמיד מקפידה לאכול רק מהדרין. החלטת החלטה לפני שיצאת, אל תוותרי על ההחלטה שלך.

 )יצר הרע(. 6
שימי לב שמאז שאכלת בבית כבר עברו כמעט שעתיים. את בטוח מתחילה להיות קצת רעבה.

 )יצר הטוב(. 7
אל תדאגי, בסיום הארוחה כנראה יוגשו ממתקים מתוך חבילות סגורות. בוודאי תמצאי שם משהו 

מוכר ומהודר לאכול.

 )המתמודדת(. 8
התבלבלתי לגמרי, אני באמת כבר רעבה... מה אעשה?

 )כוח הגאווה החיובית(. 9
יש לך כוח לעמוד בניסיון! אל תשכחי מי את! הרי כל המשפחה יודעת שאת בת הדודה החסידית, 
המגיעה מבית שבו מקפידים על קלה כחמורה. תמיד שואלות אותך בנות הדודות שאלות בענייני 

הלכה ומנהג, וקוראות לך "הרבנית הקטנה". אם תאכלי כאן עכשיו, יחשבו כולם שכנראה לא חשוב 
לך כל כך להקפיד על כשרות מהודרת. הם יחשבו שמותר לוותר על דברים חשובים כשמתחשק... את 

מוכרחה לייצג בכבוד את העקרונות שלך.

 )המתמודדת(. 10
זהו, אני מסוגלת להמשיך לשבת ולחכות בסבלנות ובפה סגור עד לסיום הארוחה.
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 )המתמודדת(. 1

שלום, אני המתמודדת בסיפור הזה. חברה טובה הגיעה אליי לפני כמה דקות בהפסקה ולחשה לי: 
 תשמעי, אני כמעט בטוחה שגיליתי מי הילדה שגנבה את הכסף שאספו למסיבה...

מובן שהתחשק לי מיד לשאול אותה מי זו. אבל בדיוק בשיעור האחרון למדנו הלכות "לשון הרע", אז 
 לא היה לי כל כך נעים.

אנחנו חברות טובות. גם אם לא אשאל אותה, היא בוודאי תאמר לי את השם של הילדה הגנבת בעוד 
רגע.

 )יצר הטוב(. 2
תגידי לה מהר שלא תאמר לך מי זו, אלא תאמר למורה. מידע כזה צריך להגיע אל המורה, והמורה 

תטפל בנושא בדרך הטובה ביותר.

 )יצר הרע(. 3
אבל לפני שהיא הולכת למורה, שתגיד לך בכל זאת את השם, כי אם יש ילדה גנבת בכיתה, את צריכה 

לדעת ולהיזהר!

 )יצר הטוב(. 4
ממש עכשיו למדת הלכות לשון הרע ואת יודעת כמה חמור העונש למי ששומע לשון הרע. תיזהרי!

 )יצר הרע(. 5
אבל את הרי נחשבת מהילדות הטובות והחסידיות בכיתה. אם תדעי מי גנבה תוכלי להשפיע עליה 

לחזור למוטב!

 )יצר הטוב(. 6
שטויות, אם תצטרכי להחזיר אותה בתשובה, המורה כבר תדבר איתך על זה. זו לא סיבה להקשיב 

ללשון הרע.

 )יצר הרע(. 7
אבל אף פעם לא הקפדת על לשון הרע. להתחיל בדיוק הפעם, כשיש כזה לשון הרע עסיסי? תחליטי 

להתחיל להקפיד ממחר בבוקר.

 )המתמודדת(. 8
אני כל כך מבולבלת ומתלבטת. מה אעשה? אני באמת סקרנית לשמוע מיהי הילדה החצופה שלקחה 

את הכסף.

 )כוח הגאווה החיובית(. 9
שכחת מי את? הרי את מהילדות הטובות והחרוצות שבכיתה. לא מתאים לך לשמוע משהו בשיעור – 

ולנהוג בהפסקה הפוך! אל תשכחי שאת דוגמה בכיתה, ילדה שחברות מסתכלות עליה כדי לדעת איך 
 להתנהג נכון. איך תוכלי במסתרים להתנהג באופן שהוא לא "דוגמה" כלל וכלל?

את מסוגלת לומר לחברה שלך: אל תדברי איתי על הנושא הזה! תאמרי את זה עכשיו ומיד, וכך 
תמשיכי להוביל התנהגות טובה בכיתה. 

 )המתמודדת(. 10
אני עומדת בניסיון. את החברה שלחתי למורה, וכשהיא תחזור אשוחח איתה על נושא אחר שיסיח את 

דעתנו.



תיקון המידות- גאווה

אני בחברה / תיקון המידות

שיעור 7  חב"ד – דעת
מתחברים ומיישמים

נספח 3

גאווה חיובית

 מתמודד



תיקון המידות- גאווה

אני בחברה / תיקון המידות

שיעור 7  חב"ד – דעת
מתחברים ומיישמים

נספח 3

יצר טוב

יצר רע




