
שיעור מס' 7 חב”ד דעת – מתחברים תיקון המידות - הקנאה

אני בחברה  - תיקון המידות

מערך שיעור
מה עושים עם הקנאה?

בשיעור שעבר התעמקנו בהשלכותיה ההרסניות של הקנאה ובחנו דרכים להתמודדות עם רגש 
מסוכן זה. כעת הגענו לשלב היישום, הצטיידות בארגז כלים אשר ילווה אותנו בחיי היום יום, ויסייע 
לנו לזהות את הקנאה הפסולה, העוטה לפעמים מסכות שונות, ולגרש אותה מן הלב. הכלים הם 
הידיעה, שאיננו רואים את התמונה השלמה, האמונה, ההתמקדות בצמיחה האישית, העין הטובה 
והשמחה בחלקנו אנו. לבסוף נעסוק בהפניית רגש הקנאה אל האפיק החיובי, למידה מכל אדם, 

מתוך שאיפה להתעלות רוחנית.

1. התלמידים ילמדו לזהות את הקנאה, גם כשהיא מסתתרת מאחורי רגשות אחרים. 
3. התלמידים יתרגלו דרכי התמודדות עם קנאה שלילית:

    א. התלמידים יהיו מודעים לעובדה שאיננו רואים את התמונה השלמה, כי אם חלקים.
    ב. התלמידים יקבלו חיזוק האמונה בהשגחה הפרטית.

    ג. התלמידים יתמקדו בצמיחה האישית ולא בהפרעה להישגי הזולת.
    ד. התלמידים יתנסו במיומנות ה’פרגון’ – עין טובה. 

    ה. התלמידים יתבוננו בטוב שקיבלו  – שמחה בחלקנו.
3. התלמידים יתנסו בניצול ‘קנאת הסופרים’ לצמיחה – הפניית הקנאה לאפיק חיובי, למידה מן 

   הזולת מתוך שאיפה לעלות ברוחניות.  

פתיחה:               מזהים את הקנאה מאחורי המסכה             5 דקות, מליאה

פעילות 1:           מצטיידים בכלים                                      25 דקות, קבוצות, מליאה 

פעילות 2:           לומדים מכל אדם                                     5 דקות,  מליאה  

משוב:                 מעניקים פרחים                                      10 דקות, זוגות   

1. לעצב קופסה ועליה להדביק שלט – ארגז כלים )נספח 2(. בקופסה זו תהיינה כל הערכות של הכלים 
2. סיפור “היהודי הקדוש והנפל” )נספח 8(   

 ) 3. מסכות כך שיכסו את השלט “קנאה” )נספח 1 

4. להכין את הערכות של ארגז הכלים, להכניס כל ערכה )כל כלי( לניילונית נפרדת, ולשים את כל הערכות בתוך קופסה  

 )     )נספחים 3-7 
הערות:  ערכה לכלי 1: נספח 3 דף הפעלה כמספר הקבוצות

            ערכה לכלי 2: נספח 4 דף הפעלה- עותק 1, כרטיסי משחק- עותק 1
            ערכה לכלי 3: נספח 5 דף הפעלה כמספר הקבוצות

            ערכה לכלי 4: נספח 6 דף הפעלה – עותק אחד, משקפיים מנייר או מפלסטיק )לבחירה: ניתן לגזור את המשקפיים  
            של נספח 6 ולשדרג אותם באמצעות צלופן  צהוב/ורוד כעדשות(

            ערכה לכלי 5: נספח 7. עותק 1 של דף הפעלה, שעון, פתקי ממו כמספר התלמידים, ניילונית שעליה מוצמדת 
            האמרה: “איזהו עשיר? השמח בחלקו”

) 5. תמונות של פרחים לצביעה ולגזירה )נספח 9 
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אני בחברה  - תיקון המידות

 
על הלוח תלויות מסכות )נספח 1(, ועליהן רגשות שליליים:

כעס, תסכול, ייאוש, שנאה, בוז. 
המורה יזמין תלמידים להסיר את המסכות ולבדוק מה מסתתר מאחוריהן. מאחורי המסכות תלוי שלט אחד גדול – “קנאה”. 
המורה: “פעמים רבות מציפים את הלב שלנו כל מיני רגשות שליליים, ואיננו יודעים את מקורם. אנו כועסים על חבר, 

לפעמים אפילו בזים לו או שונאים אותו. לפעמים אנו חשים ממש מתוסכלים מהמצב, או מיואשים וחסרי רצון לפעול.”
“פעמים רבות כל הרגשות הרעים והמציקים הללו אינם אלא ביטויים של קנאה!

למשל, טובי מקנא בדני, שנבחר לאחראי על קישוט הכיתה. טובי חפץ בתפקיד זה לעצמו, ולכן הוא מקנא. אך הקנאה 
עוטה מסכה של רגש אחר, בוז למשל. טובי מכריז, שקישוט הכיתה שהכין דני הוא מכוער, והוא באמת משוכנע בכך, 

לכאורה... אבל, זו רק קנאה! 
גרוע מכול, קנאה מדרדרת לשנאת חינם. 

לכן, חשוב לזהות את הקנאה מיד, ולעצור אותה בזמן. בשיעור זה נתרגל דרכי התמודדות שונות עם רגש הקנאה.” 

המורה יציג קופסה גדולה עם כיתוב – ארגז כלים להתמודדות עם קנאה )נספח 2(. 
)אפשר לשלב את טוביה החוקר משיעור קודם, “הוא שלח לנו חבילה זו בדואר... הבה נבדוק מה זה...”(

התלמידים יתחלקו לחמש קבוצות. כל קבוצה תקבל ערכה אחת )=כלי אחד( מתוך ארגז הכלים. כשהיא תסיים לעבוד 
על כלי זה, היא תחליף עם קבוצה אחרת. המטרה היא להספיק להשתמש בכל הכלים שבארגז )או לפחות ברובם(. 

)נספחים-7-3( 
להלן הכלים המובאים בנספחים:

כלי 1 – ידיעה, שאיננו רואים את התמונה השלמה )נספח 3(
כלי 2 - אמונה )נספח 4(

כלי 3 - התמקדות בצמיחה אישית, ולא בהישגי הזולת )נספח 5( 
כלי 4 - עין טובה – פרגון )נספח 6(
כלי 5 - שמחה בחלקנו )נספח 7(

פתיחה: מזהים את הקנאה מאחורי המסכה

פעילות 1:  מצטיידים בכלים

מהלך שיעור
מה עושים עם הקנאה?

שיעור מס' 7 חב”ד דעת – מתחברים תיקון המידות - הקנאה
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למדנו שהקנאה היא תכונה שלילית בדרך כלל, אך גם דיברנו על כך שאפשר להפנות את הקנאה לאפיק חיובי, להפוך 
אותה ל’קנאת סופרים’, ללמוד מהזולת כדי לצמוח ולהתעלות.

הנה סיפור קצר על כך )נספח 8(.
סיכום ביניים: “זו דוגמה לקנאה חיובית, המביאה לעלייה ולצמיחה רוחנית. אם נתבונן סביבנו, נראה שאפשר ללמוד משהו 

טוב מכל אחד ואחד.”  

פעילות 2:  לומדים מכל אדם

שיעור מס' 7  חב”ד דעת – מתחברים תיקון המידות - הקנאה

אני בחברה  - תיקון המידות

מהלך שיעור
מה עושים עם הקנאה?

כל תלמיד יקבל תמונה של פרח )נספח 9(, יגזור ויצבע. כל אחד בתורו ימסור את הפרח לזה שיושב לידו )אם יושבים 
במעגל – התלמיד ימסור לזה שלימינו(, ויגיד: “אני מגיש לך פרח זה בהוקרה על הטוב שלמדתי ממך / שאני רוצה ללמוד 

ממך” - והתלמיד יציין מהו הטוב שהוא למד/ שרוצה ללמוד מחברו.   
הערה: אפשר לוותר על הפרח, ופשוט להשלים משפט בסבב: “אני מודה לך שלימדת אותי...” / “אני רוצה ללמוד ממך...”

סיכום:
“בשיעור זה רכשנו כלים להתמודדות מעשית עם רגש הקנאה השלילי, וגם התנסינו בהפניית הקנאה אל האפיק החיובי, 

למידה מכל אדם”.
“אם מתרגלים את המיומנויות הללו כל הזמן, נראה, שחיינו נעשים טובים ואיכותיים יותר, אנו מצליחים להסתדר עם כולם, 
להתקדם ולצמוח. והעיקר, כשאנו מאוחדים, יש לנו כוח להביא את המשיח, להגיע לזמן שלא תהיינה בו עוד קנאה ותחרות!” 

משוב:   מעניקים פרחים

סיכום ביניים:
“רכשנו כלים חשובים מאוד, שיעזרו לנו להתמודד עם רגש הקנאה ולנצח אותו!” )אם נותר קצת זמן, כדאי להקריא 

דוגמות מובחרות מן התוצרים, אם לא, כדאי שיגישו תוצרים נבחרים למורה, כדי לוודא שאכן נעשתה עבודה בכיתה(.
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ב“ה

1 שיעור מס' 7

אני בחברה  - תיקון המידות

נספח 1: מסכות ושלט ”קנאה“.
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1 שיעור מס' 7

אני בחברה  - תיקון המידות

נספח 1: מסכות ושלט ”קנאה“.
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ב“ה

1 שיעור מס' 7

אני בחברה  - תיקון המידות

נספח 1: מסכות ושלט ”קנאה“.
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ב“ה

1 שיעור מס' 7

אני בחברה  - תיקון המידות

נספח 4: 

כלי 2 - אמונה

משימה 1:
בערכה שקיבלתם נמצאים סדרות של כרטיסים. הניחו את הכרטיסים הפוכים. 
בכל פעם ירים תלמיד אחד שלושה כרטיסים בצורות שונות (משולש, ריבוע 
ועיגול). אם שלושת הכרטיסים משקפים דרכי התמודדות עם מקרה אחד –

התלמיד ישמור כרטיסים אלו אצלו. אם לא – ישיבם למקומם. 
”חשוב לזכור, שכל אחד מקבל את הטוב ביותר בעבורו, ואת הנדרש לו בשביל 

תפקידו, ואין אדם יכול לגעת במוכן לחברו אפילו כמלוא נימה.“

משימה 2:
”האם גם אתם קנאתם במישהו, ואחר כך הצלחתם להתמודד בעזרת האמונה? 

ספרו על כך לחבריכם!“ 

כיתה ה‘



ב“ה

1 שיעור מס' 7

אני בחברה  - תיקון המידות

נספח 8: סיפור

כשהיהודי הקדוש מפשיסחא היה עוד אברך צעיר, דר בעיירה אפטא, והיה סמוך על שולחן חותנו. ליד 
בית חותנו התגורר נפח. לעתים היה הנפח ממשיך בעבודתו עד שעות הלילה המאוחרות. כששמע 
היהודי הקדוש, כי הנפח  ממשיך עדיין בעבודתו, אמר לעצמו: ”בשביל כמה מטבעות, חיי שעה, מוכן 
הנפח להדיר שינה מעיניו ולעבוד גם בלילה. אני, בשביל חיי עולם, לא אלמד בלילה?“ וגם החל לשבת 

וללמוד בלילות. 
וכששמע היהודי הקדוש את קול הלמות פטישו של הנפח בשעת בוקר מוקדמת, מיהר להקיץ משנתו 
וחשב לעצמו: ”הנפח מתעורר מוקדם כל כך בשביל עבודה גשמית, על אחת כמה וכמה שאני צריך 

להתעורר מוקדם עוד יותר, שהרי עובד אני את הבורא“... 
החל האברך הצעיר להשכים לפני הנפח. וכשראה הנפח שעוד חושך בחוץ, ובבית השכן דולק נר 
ובוקע קול תורה, חשב בלבו: ”אם בשביל לימוד תורה, שעליו אינו מקבל פרוטה, קם האברך הצעיר 

כה מוקדם, אקום אני מוקדם עוד יותר, שהרי, מרוויח אני כסף על עבודתי“. 
יותר, וכשראה זאת האברך, התאמץ גם הוא, ושוב השכים לפני  הנפח החל להתעורר מוקדם עוד 

הנפח. בין השניים התפתחה תחרות סמויה, שנמשכה ימים רבים. 
לימים אמר היהודי הקדוש, שהוא הגיע לדרגתו הגבוהה רק בזכות התחרות עם הנפח...   

 (על פי הספר נפלאות היהודי עמ‘ 59)

היהודי הקדוש והנפח

כיתה ה‘



שיעור 7

היחיד בחברה / תיקון המידות

חב"ד – דעת
מתחברים ומיישמים

תיקון המידות
הקנאה

כתה ה׳ ב״ה

נספח 2

ארגז ׳כלי עבודה׳

כלי עבודה 1 – התמונה השלמה

משימה 1: לפניכם חלקי פאזל, חברו בקו בין זוגות הכרטיסים, וקראו את המקרים שהתקבלו. 
שימו לב שבכל אחד מן המקרים יש שני צדדים – צד מעורר קנאה, וצד שאינו מעורר קנאה 

כלל. 

יוני קיבל אופניים 
חדשים עם הי 

לוכים ליום 
ההולדת 

אחיו של יוסי חלה 
במחלה קשה, והוא נוסע 

לטיפולים באמריקה. 
המשפחה מתלווה אליו. 
ארגון חסד מממן את 
המלון ואת הטיסות. 

אלי זכה בכרטיס 
טיסה לרבי 

אבא של יוני שוהה 
רוב השנה בחו"ל.

 יוסי ומשפחתו 
נוסעים לאמריקה 

לכל הקיץ, הם 
יתארחו במלון 

יוקרתי 

דודי הוא הבכור בבית, 

ועוזר הרבה להוריו. 

הוא בקושי מספיק 

להכין שיעורי בית 

וללמוד למבחנים. 

דודי נבחר לאחראי 
לערבי הכיתה 

ולפעילות חברתית 

הוריו של אלי עניים, 
וכל הכסף שהוא 
מרוויח ממבצעי 
השינון בעל פה – 
עובר להורים שלו 
לקניית מצרכים 

בסיסיים. 



שיעור 7

היחיד בחברה / תיקון המידות

חב"ד – דעת
מתחברים ומיישמים

תיקון המידות
הקנאה

כתה ה׳ ב״ה

נספח 2

ארגז ׳כלי עבודה׳

כלי עבודה 1 – התמונה השלמה

משימה 2: המקרים שבפאזל הדגימו שאיננו רואים את התמונה השלמה, כי אם חלקים בלבד. 
אילו היינו רואים את התמונה השלמה, לא היינו מקנאים כלל. 

חשבו על שלושה מקרים מהחיים )מקרים שקרו, או שעשויים לקרות(, וכתבו עליהם בקצרה 
בתוך חלקי הפאזל שלפניכם:

צד שאינו מעורר קנאה כללהצד שמעורר קנאה
אלא להיפך



שיעור 7

היחיד בחברה / תיקון המידות

חב"ד – דעת
מתחברים ומיישמים

תיקון המידות
הקנאה

כתה ה׳ ב״ה

נספח 2

ארגז ׳כלי עבודה׳

כלי עבודה 2 - אמונה

סיפור:

אבי קיבל את התפקיד הראשי בהצגה.  

שלום רצה תפקיד זה לעצמו -  אבל מכיוון שאבי קיבל אותו, הבין שהכול מאת ה', אבי 
קיבל את התפקיד, כי הוא ראוי לו, והוא עצמו יכולה לקבל תפקיד אחר וליהנות ממנו.

משימה:

"האם גם אתם קנאתם במישהו, ואחר כך הצלחתם להתמודד בעזרת האמונה? 

כתבו על כך!

כלי עבודה 3 - מתמקדים בצמיחה

משימה 1:

קראו את הסיפור, וענו על השאלות שאחריו
שיחקו  קטנים,  ילדים  אהרן(,  זלמן  )רבי  הרז"א  הגדול,  ואחיו  הרש"ב  הרבי  כשהיו 
יחדיו. תוך כדי משחק חפר הרז"א בור, והכניס את הרש"ב לתוכו. הרש"ב פרץ בבכי. 
כששמע אביהם, הרבי המהר"ש, את קול הבכי, יצא אל הילדים כדי לבדוק מה אירע. 
"אני הגדול, אבל שלום דובער גבוה ממני, וזה לא הוגן!" הסביר הרז"א, "לכן הכנסתי 

אותו לבור, שיהיה נמוך יותר!" 
אמר הרבי המהר"ש:

"זלמן אהרן, הדרך שלך אינה נכונה. אם ברצונך להיות גבוה, קח כיסא ועמוד עליו. 

אם תגביה את עצמך, לא תצטרך להשפיל את הזולת, כדי להיות גבוה ממנו"... 

)על פי הספר ר' מענדל, עמ' 219(

1. במה קינא הרז"א? 

2. מה הוא עשה בעקבות קנאה זו?

3. מה אמר לו אביו? 
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חב"ד – דעת
מתחברים ומיישמים

תיקון המידות
הקנאה

כתה ה׳ ב״ה

נספח 2

ארגז ׳כלי עבודה׳

כלי עבודה 3 - מתמקדים בצמיחה

משימה 2:

אפי קיבל פרס מהמלמד על הצטיינות בהתנהגות. מוטי מקנא באפי, ורוצה לכתוב מכתב 
למלמד, שבו הוא ישמיץ את אפי, ויספר עליו כל מיני דברים רעים. 

מה תוכלו לייעץ למוטי אחרי שקראתם את דברי הרבי המהר"ש? 

סיכום: "אם אנחנו שואפים להצליח, עלינו להתמקד בצמיחה האישית שלנו, 
ולא בהפרעה להצלחות של השני. אם נחשוב כיצד לפגוע בהצלחות של 

הזולת, לא נתקדם בעצמנו לשום מקום )ואפילו להפך, נרד מטה מטה(..."

כלי עבודה 4 - מסתכלים בעין טובה

משימה:

הרכב את המשקפיים המיוחדים, "משקפי העין הטובה", קרא את המקרה וכתוב כיצד עליך 
להביט בו נכון  בעין טובה ומתוך פרגון, ומה עליך לעשות לפי מבט זה.

דוגמה: מוישי ניצח בחידון – אגש אליו בחיוך, אלחץ את ידו, ואומר שהיה באמת ראוי לזכייה 
זו. 

סיפורו של ברוכי זכה בתחרות הסיפורים. 

משפחתו של גמליאל עברה לבית חדש, גדול ויפה.

שניאור קיבל מסבתו שעון יקר ליום ההולדת.

זאבי זכה במשחק יקר בהגרלה של תהלוכת ל"ג בעומר.

חיים נבחר לועדת כיתה.
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חב"ד – דעת
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תיקון המידות
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כתה ה׳ ב״ה

נספח 2
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איזהו העשיר?

השמח בחלקו!

כלי עבודה 5 - השמח בחלקו

משימה 1:

כתוב בפתק המצורף רשימה של דברים 
טובים שקיבלת מה'! )משפחה, רכוש, תכונות, 

כישרונות וכל דבר טוב שיש לך( 

משימה 2:

קרא לעצמך את מה שכתבת, ואמור בקול רם: 
"תודה לה'"!




