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  רציונאל| 

לאישה כוחות המבדילי� אותה ומייחדי� 

אותה: בבינה היתרה בה ניחנה, ברגישות 

בשורשה ממידת  –המיוחדת לה, באצילות 

המלכות, באמונה הטהורה שלה, בתפילה 

הזכה שלה שמתקבלת וביופיה. תפקיד 

 –האישה להג� על כוחה ולממשו בייעודה 

  להיות צנועה.

ליופי חיצוני יש ער  כשהוא ביטוי ליופי 

רוחני, על האישה לשמור על כוחה זה כדי 

להג� על נשיותה ולא להוזיל אותה וג� להג� 

בלבוש,  -ני נזק. דר  צניעות על הסביבה מפ

בהפרדה בי� המיני�, בהיכרות בשידו  לפני 

חתונה, היא הדר  להעצמת ער  האישה 

האמיתי במכלול כוחותיה והערובה לניהול 

  חיי משפחה תקיני� ויציבי� בעתיד.

  

  

  הרעיונות המרכזיי� של היחידה| 

לאישה כוחות ועליה למצות� בדר  > 

 לייעודה.

נחשב לבעל ער  כאשר הוא יופי חיצוני > 

 מוקר� מיופי פנימי.

 צניעות כדר  להעצמה נשית.> 

 

                

                             

  

                   

                                 

  צניעות כבסיס לחיי� בריאי�
 

  מהל� הפעילות>>>> 
  

                                                                                       : גירוי ודיו�הפתיח| 

דק'   15 ����                       המפתחות של הנשי�/ מליאה:  1פעילות | 

המורה תכתוב על הלוח "כוח� של נשי�", בנות הכיתה תעלנה את הכוחות המיוחדי� של 

  הלוח. להאישה והמורה תכתוב את דברי הבנות ע

הכוחות ) ותאמר לבנות: זה צרור 1המורה תציג בפני הבנות צרור גדול של מפתחות (נספח 

יחד ע� הבנות יוגדרו הכוחות וכל סכ� את דבריכ� ונגדיר את הכוחות. שלנו כנשי�, הבה נ

  כח ירש� על מפתח אחד.

  הכוחות: בינה יתרה, רגישות, אמונה, תפילה, מידת המלכות, יופי.
  

  | דיו� מונחה

  תפקיד המפתח וכוחו

 > למה נבחר דווקא המפתח כביטוי לכח?

 / הדלת?> מי יותר חשוב המפתח 

 > למי יש שליטה למפתח / לדלת?

 > הא� כל מפתח מתאי� לכל דלת?

 > מהו כח הבחירה של המפתח?

  > מהו תפקיד המפתח?
 

  | מסקנות

המפתח פותח וסוגר דלתות, הוא נועד לש� הדלת א  נית� לומר שבמידה מסוימת יש לו 

  שליטה עליה, כי לו הבחירה את מי לפתוח ומתי.
    

  תחותכוחות האישה כמפ

 > למה המשלנו את כח האישה למפתח?

 > מי זה הדלת? הדלתות?

 > כיצד תשתמש האישה במפתחות שלה לפתוח או לסגור?

 > מה זה אומר שיש לה שליטה על הדלת? באילו כוחות במיוחד?

 > הא� השימוש במפתח הוא חיובי או שלילי? מתי?

 > מהי השליטה לדוגמא בכח הרגש? לאיזה דלת היא שייכת?

 > מהי השליטה לדוגמא בכח היופי? לאיזה דלת היא שייכת?

 > מהי השליטה לדוגמא בכח האמונה? לאיזה דלת היא שייכת?

 > הא� לדלת יש בחירה? מה זה אומר?

 > מה אומר לנו משל המפתח?

 > איזה מפתח יכול להיות מאוד מסוכ�?
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  | הגדרה דידקטית

בצניעות,  –מיצוי הכח והייעוד הנשי 

  בהפרדה בי� המיני�. 

  שידו  כדר  אידיאלית להיכרות.

  

  

  | הרחבת ההגדרה הדידקטית

הכוחות הנשיי�: בינה יתרה,  מיצוי הכח

, מידת המלכות, אמונה/יראת שמי� רגישות,

הבאת חיי�  והייעוד הנשי תפילה, יופי

לעול� ובניית בית יהודי ערכי באמצעות 

הגנה על כח הנשיות ביחס  בצניעותכוחותיה 

אישה וביחס לעול� הגברי� שסביבה ל

נגיעה, שיחה, הפרדה  בהפרדה בי� המיני�

  בהתכנסויות.

� �, בדר  של פגישותלאחר בירורי שידו

הבריאה,  כדר� אידיאלית למטרת נישואי�

הנכונה, הקדושה והצנועה כקרקע לחיי� 

לפני חתונה ולא  להיכרות יציבי� לאור  זמ�

  חברות.בדר  של 

  

  

  

 

  סקנות| מ

כוחות האישה ה� כמפתח, יש לה בחירה ושליטה במידה מסוימת על הגברי� שסביבה, > 

  על העול�, על בעלה.

  ההשפעה של אישה גדולה מאוד לטוב ולמוטב. >  

במקומות הנכוני�, בזמני�  -להכיר בכוחותיה ולנווט� באופ� הנכו�  > על האישה

  המתאימי� ולאנשי� המתאימי� לפתוח ולסגור.

  

  דק'     7 ����                                                               צרור הכוחות שלי/ יחידני   : 2פעילות  |

) וכותבת על כל מפתח שהוא 2) וחוט (אביזר 2מפתחות קטני� (נספח  6כל בת מקבלת 

  ביטוי לאחד הכוחות הנשיי�: 

  כיצד היא מרגישה שכח זה מתבטא אצלה?

  מידת שליטתה בו?מהי 

 וכיצד נית� להביאו לידי מימושה העצמי בדר  לחיי�?

  

  : הרחבת הדיו�השיעורגו& | 

דק'     15 ����                "היי צנועה!"/ מליאה, יחידני ומליאה –התפקיד העיקרי :  3פעילות | 

על תכונות המתקשרות למילה זו וכ� הלאה שלש כל בת בד+ כותבת את המילה "ראש" ו

, רגל. (כדאי לעשות זאת בקצב קבוע כל הכיתה: המורה האיברי�: עי�, אוז�, פה, לב, יד שאר

  אומרת איבר והבנות רושמות את התכונות המתאימות לו וכ� הלאה.

) שעליה להשלימו מתו  התכונות שכתבה על 3כל בת מקבלת ד+ ע� מדרש חסר (נספח 

  כל איבר.

ואז מביאי� לבנות את המדרש המלא (נספח כתבה, � סבב בו כל אחת מקריאה את שעושי

  ) , ויחד לומדי� אותו ומדייני� עליו.4
  

 | שאלות לדיו�

  > למה האישה נבראה מהצלע?

  > מהו התפקיד העיקרי של האישה?

> הא� על כל איבר אמר לה הקב"ה: היי למדנית, היי גומלת חסדי�...? למה הרי 

  זה ג� חשוב?

  לבגדי�? מה זה אומר על צניעות? > הא� יש התייחסות במדרש

  | חשוב להדגיש 

מדרש אומר שהצניעות נקבעה והוטבעה באשה עוד בעצ� ברייתה. היא ה> 

נבראה מהצלע "שהוא צנוע באד�, אפילו בשעה שאד� עומד ערו� אותו המקו� 

  מכוסה." 

  צניעות. –לאישה תפקידי� רבי� א  תפקידה העיקרי הוא > 

הרבה יותר  שהיא מושגאומר על צניעות וזה במדרש אי� התייחסות לבגדי� > 

  .רחב

  

  "ביכיתה 
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דק'     5 ����          כח היופי/ מליאה –דילמה : 4פעילות | 

  )5(נספח  בעד/ נגד היופי היגדי� ע� כרטיסיות מפזרי� הרצפה על
  

  דיו�שאלות ל| 

  ?הכרטיסיות מ� העולה הדילמה מהי> 

  ?הזו הניגודיות מדוע> 

 ?מאיתנו מבקשת התורה מה> 

 > מהו הכח של היופי?

  > מתי ליופי יש ער ?
 

  מסקנות| 

ומרחיבי� את הדעת. ליופי יש ער  שהוא ביטוי  רגשי היופי מעצימי� את כוחות הנפש

  ליופי רוחני ופנימיות. ליופי חיצוני בלבד אי� כל ער  ומשמעות.

(אפשר להדגי� זאת במציאות שרק יופי חיצוני ללא ער  פנימי היא רגעית ולא מחזיקה 

  מעמד. לעתי� לא מתרשמי� ממבט ראשו� א  כשמכירי� מתרשמי�. )

  

  י שיחה של הרבי לשימוש לפי שק"ד של המורה מצו"ב קטע מעובד עפ"

  )6לעיו� למורה / ללימוד ע� הכיתה (נספח 

  

דק'     5 ����          יופי רוחני/ מליאה: 5פעילות | 

  )7הקרנת וידאו של הרבי: מלכת היופי אצל הרבי (נספח 

  

דק'     8 ����                       המפתח של הייעוד העיקרי/ מליאה: 6פעילות | 

  המורה כותבת על הלוח:

"ככל שהמצווה נוגעת יותר, כ  יגדלו יותר המאמצי� שעושה היצה"ר שלא לאפשר את 

  קיו� המצווה" (תורת מנח� שמח"ת ה'תשכ"ג)
  

  | שאלות לדיו�

  מהו בעצ� התהלי  שעברנו עכשיו? > 

  > מהי המצווה / התכלית? 

  מהו הכח שבעקבות כ  צרי  הרבה הגנה?> 
  

האישה כ"כ יקרה וכחותיה אדירי� ועל כ� צריכי� הגנה. ובפרט כח היופי שבו עליה לממש 

  את הייעוד העיקרי (צניעות) ועליו היצה"ר דווקא מתלבש כדי להפריע למימוש הייעוד. 

הכח הזה שנת� לה הבורא מיוחד כיוו� שממנה נוצרי� חיי� חדשי�. זהו כח סגולי שהבורא 

יע למחוזות נכוני�. נית� בידיה כח עצו�, ה' מצפה שתיקח אחריות טבע בה והוא יכול להג

  ותשתמש בו כרצו� הבורא ולא תיקח את הכח הקדוש הזה ותפיל אותו לבו1.

  

 צניעות כבסיס לחיי� בריאי�| 
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  כיצד מגני� על הכח מתו  שמחה?

ביחד  על כל זוג להכי� רשימת רווחי� והפסדי� ל"ללכת בצניעות" ו"ללכת שלא בצניעות".

במליאה הבנות משמיעות את הרווחי� וההפסדי� והמורה מסכמת זאת על הלוח, מחלקת 

חי� יומרוו ודל� של הרווחי�. עושי� את רצו� הבוראלפי טווח קצר / ארו , ומדגישה את ג

 מכ !

  וגמאותד                 
  ללכת צנוע 

  רווחי�: כבוד האישה, כבוד הזולת

  הפסדי�: קצת קשה

  

  

דק'     15 ����                                      צניעות כהגנה על הכח/ קבוצות ומליאה: 7פעילות | 

כל קבוצה מקבלת היגד המתאר מחשבה שעלולה לצו1  קבוצות. 6-הכיתה מתחלקת ל

כל קבוצה דנה בפ� אחר  ).8בהקשר, וע� שאלות מכוונות עליה� לנתח את ההיגד (נספח 

  של צניעות:

  הפרדה כהגנה על כח הנשיות – 1קבוצה 

  לבוש צנוע כהגנה על הכח – 2קבוצה 

  צניעות בנגיעה כשמירה על הכח –3קבוצה 

  יחה כהגנה על הכח""מיעוט בש – 4קבוצה 

  שידו  כדר  הבריאה ביותר לחתונה – 5קבוצה 

  שידו  כדר  הבריאה ביותר לחתונה  - 6קבוצה 

  

בחזרה למליאה כל קבוצה מעלה את ההיגד והניתוח וביחד מנסי� להגדיר על כל ההיגדי�, 

  למה בעצ� צניעות היא שמירה על הכח:

בשימוש זול ופרו1 (כמו ספר תורה, שמירה על יוקרו בהצנעתו ולא  –מצד כח הנשיות 

  יהלו�)

להרס, לרעה (על א+ שלא  –שלא להשתמש בכח שנת� הבורא לבניה  –מצד המקבל 

  מרגישי� בכ  נית� להזיק ולהחטיא ח"ו)
  

  דק' 15 ����                 שידוכי� כדר  הבריאה לחיי� / מליאה, קבוצות ומליאה :8פעילות | 

), ליד כל משפט  יונחו פתקי� ריקי� וצלחת. 9בחלל החדר יפוזרו משפטי� חסרי� (נספח 

הבנות יסתובבו בחדר וליד כל משפט ימלאו את החסר לדעת� על הד+ הקט� ויניחו את 

  הפתק מקופל בצלחת.
 

(לפי המשפטי�) וכל קבוצה תסתכל בפתקי� שנרשמו להשלמת  8-הכיתה תתחלק ל

להגיע להשלמה המתאימה ביותר למשפט (אפשרי משילוב של כמה  החסר ותנסה

  פתקי�).

בחזרה למליאה כל קבוצה תציג את המשפט החסר והמלא לדעתה ותציג את מגוו� 

  התשובות שהיו.

  י"בכיתה 

אני יכולה לעשות שינוי –יש לי עוג�   

   ללכת לא צנוע

  רווחי�: הנאה רגעית

הפסדי�: ניצול כח הבורא להרס, גרימה 
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 הכנה ואביזרי�| 

להכי� צרור מפתחות גדולי� (פעילות  .1

פעמיי�, לגזור  1להדפיס נספח  –)1

 ולחבר בחוט.

 2פעילות  –להדפיס ד+ מפתחות  .2

) ולצל� כמס' הבנות + חוטי� 2(נספח 

ס"מ לפי מס' בנות הכיתה +  15באור  

  מספריי�, מחורר.

) ומדרש 3להדפיס מדרש חסר (נספח  .3

 ) כמס' הבנות ולגזור. 4מלא (נספח 

מקר� ומחשב להקרנת הסרט (פעילות  .4

4( 

 ס בעותק אחד: להדפי .5

 )5(נספח  3פעילות  –היגדי� על יופי 

 )8(נספח  7פעילות  –היגדי� לקבוצות 

 )9(נספח  8פעילות  –משפטי� חסרי� 

  

  נספחי�| 

 צרור מפתחות גדולי�  .1

 מפתחות קטני�  6 .2

 מדרש חסר  .3

 מדרש מלא  .4

 היגדי� על יופי .5

 עיו� למורה .6

 מצור+ -וידאו של הרבי  .7

 היגדי� לקבוצות .8

 חסרי�משפטי�  .9

 

 

  דיו�| שאלות ל

  מה ההבדל בי� שידו  להיכרות? > 

  > מדוע שידו  היא הדר  הנכונה? 

  > מהי מטרת החברות מול השידו ? 

  > כיצד היית רוצה לראות את עצמ  בחיי הנישואי�? 

  > מהי הדר  הקצרה יותר? 

  > מהי הדר  הקדושה יותר? 

  > מהי הדר  הבריאה יותר? 

  וכו' > מהי הדר  השכלית יותר?
  

  | חשוב להגיע למסקנות הבאות

כל אשה בסופו של דבר רוצה שיהיה לה בית , להביא ילדי� לעול�, שתהיה מעוגנת בחיי 

משפחה מסודרי�, רוצה להרגיש בטוחה ולא תלויה על בלימה ולכ� מחפשת את הדר  

 הבטוחה לכ . מסגרת שידוכי� היא למטרת נישואי� לעומת מסגרת של חברות שלאו דוקא

  ולכ�: 

  מסגרת שידוכי� מביאה פחות תסכולי�

  מסגרת שידוכי� הכי מעוגנת מבחינת צניעות

מסגרת שידוכי� איננה משפילה את ער  האישה (שבחברות מחכה להצעת 

נישואי� וג� מבליטה את חיצוניותה על מנת למצוא ח�,  כמו כ�, החבר מנצל את 

  לבנות בית) –אמת תכונות גופה א  לא נות� לה את מה שהאשה צריכה ב

  מסגרת שידוכי� מכניסה לחיי קדושה באופ� הקדוש ביותר

  מסגרת שידוכי� בודקת משיכת הלב לאחר התאמה שכלית בבירורי� (מה שמונע 

  הרבה עוגמות נפש וחיפושי�)

מסגרת חברות לעול� לא יכולה להיות מדד כי איננה מחייבת כמסגרת של 

  התגרשו. –נישואי�. ורואי� זוגות רבי� שלאחר שהיו חברי� והתחתנו 

  אהבה אמיתית תוולד אחר החתונה (והאהבה שקוד� היא כלל לא מדד).       
    

  ס?המורה תוציא מפתח ותשאל את הבנות: לאיזה דלת של חיי� תרצנה להיכנ

שהמפתח המתאי� לה� הוא  –דלתות  5על הלוח תסכ� את מסקנות הדיו� ותצייר 

  ,דלת של קדושה וטהרההשידו : דלת של אהבה, דלת של בריאות הנפש, דלת של התאמה, 

  .דלת של ער  אמיתי של האישה

  

 מליאהמשוב/ סיו�: | 

  על כל בת לקחת את המוטיב של מפתח / דלת 

  המוטיב כיצד תמצה את מקסימו� כוחותיה.ולסכ� במשפט אחד ע� 

 

  המלצה ����

כל בת תכתוב על פתק שאלה שמטרידה אותה בנושא. המורה תעבור על השאלות ותביא 

  פסיכולוגית / רבנית שיביאו מענה מתו  מקורות לשאלותיה� של הבנות. 

 בריאי�צניעות כבסיס לחיי� | 

 


