
אני בחברה - כוחות ויכולות
ב"ה

אני בחברה - כוחות ויכולות

שיעור מס’ 4שיעור מס’ 1כוחות ויכולות: מי אני באמת? האני הפנימי שלי

נושא שיעור
מסירות נפש בחיי היומיום

בהמשך לשיעורים הקודמים, בהם עסקו התלמידים ברצונותיהם השונים, וברבנית דבורה לאה 
שמסרה את כל רצונותיה, כולל הרצון לחיים עבור תורת החסידות – יעסקו התלמידים עתה בפן 

המעשי של מסירות נפש – מסירת הרצון.
את ביטול הרצון האישי שלנו כלפי רצון ה' נבטא בעזרת המלים "רוצה" מול "צריך". כש"רוצה" 
מבטא את הלב - המשיכה והרצון לדבר מסוים, ו"צריך" מבטא את המוח, היינו ההבנה והידיעה 

שיש דבר שצריך להיעשות כעת, גם אם הלב מבקש אחרת. הא"ב של החסידות הוא: מוח שליט 
על הלב. על חסיד להיות מסוגל לבטל את כל רצונותיו ומשיכות לבו, גם הנעלות והקדושות 

ביותר, ולעשות מה שהמוח מבין כי הוא הנכון.

התלמידים יבינו כי הרצון שייך ללב, ואילו הידיעה מה צריך לעשות שייכת למוח. א. 
התלמידים יבחנו במקרים מחיי היומיום את ה"רצון" – את מה שרוצים -  מול "הצריך" –  מה  ב. 

    שחייבים לעשות .
התלמידים יפנימו כי "צריך" קודם ל"רצון". ג. 

פתיחה         נפש = רצון                  

פעילות 1                   תרגול לב-מוח                  

פעילות 2                   מזהים ומזדהים         

פעילות 3                    בפן אישי            

סיום        הכנת תמרור     

משפטים )נספח 1(  .1

סיפורים )נספח 2 (  .2

דגם תמרור )נספח 3 (  .3

מקלות ארטיק או קשיות להדבקת התמרור   .4

חב"ד דעת– מתחברים 

10 דקות, מליאה

5 דקות, מליאה

15 דקות,קבוצות ומליאה

10 דקות, מליאה

5 דקות, יחידני
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מסירות נפש בחיי היומיום

פתיחה:  נפש = רצון 

המורה יכתוב חידה על הלוח. מער = קפהם. ויפתור את החידה יחד עם התלמידים. הקוד: אות אחת קדימה. 
התשובה המתקבלת: נפש = רצון.

המורה יזכיר לתלמידים כי בשיעור שעבר למדנו על הרבנית דבורה לאה שמסרה את נפשה, ויתרה על כל רצונותיה 
ואפילו על חייה כדי להציל את תורת החסידות. וישאל:

איך אנחנו יכולים להיות כמותה?   o
הרי איש לא מאיים עלינו שיהרוג אותנו אם נקיים את המצוות?   o

ואין מי שצריך למסור את הנפש עבורו כדי שיחיה וימשיך להפיץ חסידות?   o

המורה יכוון את התלמידים להבין את התשובה מתוך מה שכתוב על הלוח - נפש = רצון. אי אפשר היום ולא צריך 
למסור את הנפש, אבל צריך ואפשר למסור את הרצון. המורה יזכיר את יוסי מהשיעור שעבר. הוא ויתר על הרצון 

שלו. )מה הוא רצה?( ועשה מה שצריך. )מה היה צריך?(

מסקנה: איך אפשר להיות כמו הרבנית דבורה לאה? אם מוותרים על מה שרוצים ועושים מה שצריך!

פעילות 1: תרגול לב-מוח

המורה יסביר: נתאמן בלגלות מה אנחנו רוצים ומה צריך, כי לפעמים היצר הרע מבלבל אותנו ומשכנע אותנו שמה 
שרוצים זה מה שצריך. כשאנו רוצים משהו – זה בא מהלב, הלב רוצה. המורה ינחה את התלמידים לשים יד על הלב. 

כשאנו צריכים לעשות משהו, אנו מבינים את זה במוח, המורה ינחה את התלמידים להראות באצבע על המצח. 
המורה מסביר את כללי התרגול: כשאקריא משפט שרוצים, שימו יד על הלב, כשאקריא משפט שצריך הראו באצבע 

על המצח.  

המורה יקריא את המשפטים )נספח 1( בקצב הכתבה. תוך הטעמה  והדגשה במקומות בהם יש להניח יד או להצביע. 
הערה: רוב התלמידים בשלב זה עוד לא ממש ידעו לעשות זאת בעצמם והם יבדקו מה חבריהם עושים, זה בסדר. 

כך יעבור המסר של מה מהלב ומה מהמוח, והכי חשוב: המסר 'מה יותר חשוב', יעבור גם למי שאין לו יכולת להבחין 
ולהגדיר.

שיעור מס’ 4 חב"ד דעת– מתחברים 
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פעילות 2: מזהים ומזדהים 

בחוברת של התלמידים מופיעים 5 סיפורים. כל זוג תלמידים צריכים לבחור סיפור אחד. לקרוא אותו ולחשוב על סיום 
לסיפור. בסיום הפעילות המורה יבחר מתנדבים שיבואו לספר לכיתה את הסיום שהם חיברו. שאר הכיתה יצפו ויצביעו 

על הלב או על המוח כנדרש.

הערה: אם נראה כי לא ניתן לבצע פעילות כזו בכיתה, אפשר לבצע שלב זה כמו בפעילות 1. המורה יקריא את 
הסיפורים בכיתה והתלמידים יצביען על הלב או על המוח.

שיעור מס’ 4 חב"ד דעת– מתחברים 

פעילות 3: בפן אישי 

התלמידים יתאספו במעגל והמורה ישאל: "למי קרה סיפור דומה, שהיה צריך לעשות משהו אחד, אך מאד רצה לעשות 
משהו אחר?" המורה יבחר תלמיד אחד או שניים שיספר את סיפורו. )הרצון לספר יתעורר מן הסתם כבר בשלבים 

הקודמים, ואז יכול המורה לומר: יהיה לנו זמן מיוחד לזה.( 
לאחר הסיפור המורה ישאל שאלות על הסיפור:

מה רצה הילד?   o
מה הוא היה צריך לעשות?   o

מה הוא עשה בסוף – מה שהוא צריך או מה שהוא רוצה?  o

הערה: שלב זה חשוב, כי הוא זה ההופך את כל מה שהתנסינו בו בשיעור לחלק מחייהם של התלמידים. לכן, אין 
להאריך את פעילות 2 על חשבון פעילות 3, לא כדאי לוותר עליו.

סיום: הכנת תמרור

המורה יחלק לכל תלמיד את ציור התמרור )נספח 3( ויסביר כי התמרור בא להזכיר לנו שכשיש לנו שני 
דברים לעשות –  אנו בוחרים את מה שצריך לעשות ולא את מה שרוצים. כל תלמיד יצבע את התמרור ויחבר 

לו מקל ארטיק או קש כעמוד.
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שיעור 4

אני בחברה / כוחות ויכולות

 חב"ד – דעת
מתחברים ומיישמים

 כוחות ויכולות
מי את? הכרות עם הנשמה 

נספח 1: 

. מאד רציתי לקנות לי סוכריה ובכל זאת נתתי את  1
המטבע לעני.

2. שמרתי על אחי בגינה ולכן לא שיחקתי עם כל 
החברות בתופסת.

3. בסוף ההפסקה נכנסתי לכיתה אף על פי שרציתי 

להמשיך לשחק.

4. הקשבתי למלמד החדשה גם כשכל הבנות פטפטו.
5. אמרתי את האמת - שלא אמרתי קריאת שמע, 

והפסדתי במבצע של המורה.

6. הכנתי שיעורי בית לפני שהלכתי לחברים.

7. שמרתי על התאומים של דודה שלי במקום ללכת 

לבית הכנסת.

8. אמרתי לסבתא שאני מאד שמח במתנה אפילו שיש 

לי כבר שלוש כאלה.

9. ויתרתי לחיים להיות החזן בתפילה.
10. נתתי את המקום שלי באוטובוס לזקן למרות שמאד 

רציתי לשבת.



ָחה פָּ שְׁ מִּ בַּ
ם  תוֶֹפֶסת. גַּ ל ַהֲחֵבִרים ְמשֲַׂחִקים בְּ כָּ
ֲאָבל  ם.  ִאתָּ ְלשֵַׂחק  רוֶֹצה  ֲאִני 
ה  נָּ ַלגִּ י  ִאתִּ א  בָּ ָטן  ַהקָּ ָאִחי  שְׁמּוִליק 
ְדֵנָדה.  נַּ ְוהּוא רוֶֹצה שֲֶׁאַנְדֵנד אוֹתוֹ בַּ
ַהֲחֵבִרים,  ִעם  ְלשֵַׂחק  רוֶֹצה  ֲאִני 
ְוָצִריְך ְלַנְדֵנד ֶאת ָאִחי. ָמה ֶאֱעשֶׂה?



ה תָּ כִּ בַּ
ִעם  ר  ְלַדבֵּ ָצִריְך  ָהָיה  ד  ַלמֵּ ַהמְּ
ֲעבוָֹדה  ָלנּו  ִהשְִׁאיר  הּוא  ַנֵהל.  ַהמְּ
 10 ַעּמּוִדים  ֶאת  ַלֲעשׂוֹת  חוֶֹבֶרת,  בַּ
י ֵיׁש ְצָבִעים ֲחָדשִׁים  יק שֶׁלִּ תִּ ְו-11. בַּ
ים ֵיׁש ִצּיּור ָיֶפה. ֲאַנְחנּו רוִֹצים  ּוְלַחיִּ
חוֶֹבֶרת.  בַּ ַלֲעבֹד  ּוְצִריִכים  ַע  ִלְצבֹּ
ַרק  ע  ְוִנְצבַּ ּיּור  ַהצִּ ֶאת  נוִֹציא  אּוַלי 

ְקָצת?



ה ִהלָּ קְּ בַּ
ת'  שַׁבָּ ִסּבוֹת  ִמ'מְּ ָיְצאּו  ָלִדים  ַהיְּ ל  כָּ
ֲאִני  ם  גַּ ָיָצאִתי  ֶנֶסת.  ַהכְּ ֵבית  בְּ
ֶרְך.  דֶּ ט בַּ ם ּוְלַפְטפֵּ ְוָרִציִתי ָלֶלֶכת ִאתָּ
ֶנֶסת  ַהכְּ ית  ִמבֵּ אי  בַּ ַהגַּ ָיָצא  ִדּיּוק  בְּ
ֶאת  ִהשְִׁאירּו  ַוֲאבוֹי!  ״אוֹי  ְוָאַמר: 
ַעל  ְזרּוקוֹת  ְפִלים  ַהוָּ שֶׁל  ָהֲעִטיפוֹת 
ֶנֶסת!  בוֹד ְלֵבית ַהכְּ ה, ֶזה לֹא כָּ ָהִרְצפָּ
ֶאת  ְלָהִרים  מּוָכן  ה  ַאתָּ ֶיֶלד, 
ח?״. ָמה ֶאֱעשֶׂה? ָאִרים  ָהֲעִטיפוֹת ַלפַּ
ֶאת ָהֲעִטיפוֹת אוֹ ָארּוץ ַמֵהר ַאֲחֵרי 

ַהֲחֵבִרים?



ָחה פָּ שְׁ מִּ בַּ
 120 שֶׁל  ָחָדׁש  ֶזל  פָּ י  ְבתִּ ִהְרכַּ
ֵחִצי  י  ְמתִּ ִסיַּ ְוִכְמַעט  ֲחִתיכוֹת, 
שָׁה  ּוִבקְּ א  ִאמָּ ִלי  ָקְרָאה  ְתאוֹם  שֶׁפִּ כְּ
ְמַעט  ֶבל. כִּ שֵֶׁאֵרד ֶרַגע ִלְזרֹק ֶאת ַהזֶּ
ָרִציִתי  ְך  כָּ ל  כָּ ְמַעט״,  ״עוֹד  י  ָאַמְרתִּ
רוֶֹצה  ֲאִני  יב!  ְלַהְרכִּ ְלַהְמשִׁיְך 
ָמה  ֶזֶבל.  ִלְזרֹק  ְוָצִריְך  יב  ְלַהְרכִּ

ֶאֱעשֶׂה?



ה: תָּ כִּ בַּ
ְלשֵַׂחק  יוְֹצִאים  ָלִדים  ַהיְּ ל  כָּ ִצְלצּול. 
ה  ּוְמַנסֶּ יוֹשֵׁב  עוֹד  רּוִבי  ַרק  ָחֵצר.  בֶּ
קֶֹדם  יק  ְלַהְדבִּ ף  דַּ ֵאיֶזה  ְלָהִבין 
ָחֵסר  ָהָיה  יוַֹמִים  ְך.  כָּ ַאַחר  ְוֵאיֶזה 
ְלַהשְִׁלים.  ה  ְמַנסֶּ ְוַעְכשָׁו הּוא  ה  תָּ כִּ בַּ

ַלֲעזֹר לוֹ אוֹ ָלֵצאת?




