
                                                       'בכיתה י                                                                            
שינוי לעשות כח לי יש  

 קשר מחייב של אחריות| 

  

 

 ב"ה

 

 

 

 רציונאל| 

'הרגל טוב' ו'הרגל לא טוב' אלו 

מושגים יחסיים משום שכל אחד 

מתמודד עם נסיונות אחרים ומגיע 

מנקודת מוצא שונה. לאחד קשה דבר 

קל עם הדבר ההוא  אחד ולאחר דוקא

 וקשה לו להתגבר על עצמו בנקודה

אחרת ולכן יהודי נמדד לא רק על פי 

המצב העכשווי שלו כיום אלא על פי 

 נקודת המוצא ממנה הגיע.

עליה זהו מצב  -אם אתה לא בעליה

של התקדמות, עבודה ושינוי חיובי. 

אדם הנמצא בעלייה הוא אדם שיש 

לפניו מטרה והוא חותר ומתאמץ 

גיע אליה וכשמגיע למטרה אחת לה

, אתה מציב לעצמו מטרות אחרות

ירידה זהו מצב של חוסר -בירידה

התקדמות, עמידה במקום אחד 

א ירידה יכשבעצם כל אי התקדמות ה

משום שיהודי תמיד הולך, ולכן 

ההליכה יכולה להיות לכיוון עלייה או 

ירידה. יהודי לעולם לא עומד במקום 

 אחד.

 - להתקדם הלאהכל הזמן צריך  -

מעבר למה שאני רגיל לעשות וקל לי 

שהקב"ה מעריך את עם זה משום 

עבודת היהודי דווקא כשהיא קשה 

 .יותר ודורשת ממנו מאמץ גדול יותר

על כך מדבר אדמו"ר הזקן בתניא  -

פרק טו על ההבדל בין בינוני  'עובד 

אלוקים' ל'אשר לא עבדו'. אפילו מי 

הוא לא  שהוא בדרגת 'בינוני' אך 

לא משקיע בזה -'101'שונה פרקו 

מאמץ, הוא נחשב 'לא עבדו'. רק 

כאשר הוא  משקיע מאמץ מעבר 

לרגילות הוא מגיע לדרגה של 'עובד 

 אלוקים'.

 

>>>>>>>>

  
אני : מעגל                              

 תפיסת העולם שלי – חסידו יהודי

 ערכים בזיקה לנושא השנתינושא משנה: 

 3שיעור מס': 

 

 ההרגל מול השינוי                                   

 הנתינה
 מבנה השיעור >>>      

 
         דק'  15    מליאה  יחידני + /הרגלים טובים או רעים? פתיחה :

 דק'         13/ מליאה ו'אשר לא עבדו' משחק 'עובד ה' :1פעילות 

 דק'                              13   מליאה /מתאמצים מעבר.. :2פעילות 

   דק'  4                           / מליאההקראה + דיון מסכם סיום:

 

 מהלך הפעילות<<<< 

 דק'  15 מליאה   יחידני + /הרגלים טובים או רעים?: ה| פתיח 

כל תלמידה מקבלת שני פתקים ומתבקשת לכתוב באחד הרגל שלילי )לדעתה( 

 שיש לה והייתה רוצה לשנות ובשני הרגל חיובי.

אוספת את כל הפתקים, מערבבת ומחלקת לכל בת שני פתקים באופן המורה 

 אקראי.

המורה יוצרת ציר על הלוח )סרט מתנה עבה ועליו סיכות משרדיות( קצה אחד של 

הציר הוא 'חיובי' והקצה השני הוא 'שלילי'. כל בת בתורה צריכה לבוא ולמקם את 

התלמידות יזיזו שני הפתקים שלה על הציר. המטרה היא שבמהלך הפעילות 

אם משהו היה בקצה השלילי ביותר וכעת יש לי פתק -הרגלים ממקומם לפי הצורך

עם הרגל שלילי יותר לדעתי אז הכל צריך לזוז קדימה. הבנות מתבקשות לתת 

 לכל אחת לעשות כרצונה בתורה בלי להתערב.

 | שאלות לדיון

  האם יש מישהי שלא הסכימה עם תזוזה מסוימת שנעשתה על

 הציר?

 ?האם ניתן לחלק את ההרגלים באופן מוחלט לחיוביים ושליילים 

  האם מי שההרגל הטוב שלה נמצא בקצה החיובי ביותר היא טובה

 יותר מהאחרות?
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 . להבדיל מהתפיסה הרווחת

  

 

 

 

 

 

 

 

 | מטרות היחידה

את המושגים 'עובד  להכיר < 

אלוקים' ו'אשר לא עבדו' בהשלכה 

 מעשית לחיים.

 

את הרעיון שתמיד צריך להפנים < 

לעבוד מעבר לרגילות על מנת 

 להיות במצב של התקדמות.

 

בערך שהעיקר היא  להתבונן< 

 התהליך ולא התוצאה. –העבודה 

 

 

 | הגדרה דידקטית 

יהודי צריך לעבוד על עצמו מעבר 

לרגילות כי אם אתה לא בעליה, 

אתה בירידה. הקב"ה מעריך את 

עבודתנו דוקא כשהיא קשה יותר 

 ודורשת מאיתנו מאמץ גדול יותר.

 

 | הרחבת ההגדרה הדידקטית

 עצמו על לעבוד צריך יהודי

' טוב הרגל'-לרגילות מעבר

 מושגים אלו' טוב לא הרגל'ו

 מתמודד אחד שכל משום יחסיים

 מנקודת ומגיע אחרים נסיונות עם

 דבר קשה לאחד. שונה מוצא

 הדבר עם קל דוקא ולאחר אחד

 עצמו על להתגבר לו וקשה ההוא

  אחרת בנקודה

 

ק המורה משאירה את הדיון פתוח ועוברת לסיפור של הרב סלבטיצקי העוס

בחשיבות ההתקדמות האישית עפ"י דרגתו של כל אדם. )ניתן לקרוא או לספר 

 (1עפ"י שק"ד המורה( )נספח מס 

 :יפור יש להתחבר לדיון ולסכם אותולאחר הס

 

  אחד נחשב הרגל שלילי האדם הם שונים. יתכן הרגל שבשביל הבני

 לחלוטין ואילו בשביל  השני הוא מצב טוב כי אצלו זה כבר לאחר שינוי. 

 עד איפה הגעת -אצל הקב"ה הדברים לא נמדדים רק במבחן התוצאה

 איפה הגעת.מאלא 

 אסור להישאר באותו מקום. אם -אם אתה לא בעליה אתה בירידה

-הרגל הוא חיוביההרגל הוא שלילי כמובן שצריך לשנות אותו. אם ה

 .להתקדם איתו \תמיד יש דרך טובה יותר לעשות אותו

 'הקב"ה מצפה -'אינו דומה שונה פרקו מאה פעמים לשונה מאה ואחת

מאיתנו לעבודה. להתקדמות, לשינוי. אם יש לנו הרגל טוב זה מצוין 

 אבל צריך להתקדם ממנו הלאה למקום עוד יותר טוב.

 

  השיעור גוף| 

 

                                                                'דק  13    מליאה/ 'עובד אלוקים ו'אשר לא עבדו' -משחק : 1 פעילות| 

 

: כאן חשוב לפתח מהי עלייה ומהי ירידה ומדוע חשוב להיות בעלייה למורה  

 ולהקביל שלא עבדו הוא מצב של ירידה.

'עובד אלוקים ו'אשר לא עבדו' ומסבירה המורה כותבת על הלוח את המושגים 

 את ההבדל ביניהם.

מי שעובד על עצמו, נמצא במצב של התקדמות, עליה, מלחמה עם -עובד אלוקים

 .היצר

אדם שלא עובד על עצמו אלא נמצא באותו מצב )גם אם במצב -אשר לא עבדו

 טוב( ולא במצב של עליה והתקדמות.

 עצמית אליהם:משחק להפנמת המושגים ולהתחברות 

רטטת קו דמיוני בכיתה )או מחלקת את הכיתה לשתיים ע"י חבל או שהמורה מ

ואומרת שצד ימין הוא אשר לא עבדו' וצד שמאל הוא עובד אלוקים.   משהו דומה(

( 2כל הבנות מתבקשות לעמוד באמצע. המורה  מקריאה סיטואציה  )נספח מס' 

 ציות הנתונות. וכל אחת צריכה לעבור לצד המתאים לה מהאופ

 

>>>>>>>>

  

 'יבכיתה 
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הרחבת ההגדרה | המשך 

 הדידקטית

 המצב י"עפ רק לא נמדד יהודי ולכן

 נקודת י"עפ אלא כיום שלו העכשווי

  .הגיע ממנה המוצא

עליה זהו מצב  -אם אתה לא בעליה

של התקדמות, עבודה ושינוי חיובי. 

אדם הנמצא בעלייה הוא אדם שיש 

 ץלפניו מטרה והוא חותר ומתאמ

להגיע אליה וכשמגיע למטרה אחת 

 , אחרות מטרות לעצמומציב 

 של מצב זהו ירידה-בירידה אתה

 במקום עמידה, התקדמות חוסר

 הוא התקדמות אי כל כשבעצם אחד

, הולך תמיד שיהודי משום ירידה

 לכיוון להיות יכולה ההליכה ולכן

 לא לעולם יהודי. ירידה או עלייה

 צריך הזמן כל- .אחד במקום עומד

 שאני למה מעבר-הלאה להתקדם

 משום זה עם לי וקל לעשות רגיל

 עבודת את מעריך ה"שהקב

 יותר קשה כשהיא דווקא היהודי

 על-יותר גדול מאמץ ממנו ודורשת

 פרק בתניא הזקן ר"אדמו מדבר כך

 עובד'  בינוני בין ההבדל על טו

 מי אפילו'. עבדו לא אשר'ל' אלוקים

הוא לא  שהוא בדרגת 'בינוני' אך 

לא משקיע בזה -'101'שונה פרקו 

מאמץ, הוא נחשב 'לא עבדו'. רק 

כאשר הוא  משקיע מאמץ מעבר 

לרגילות הוא מגיע לדרגה של 'עובד 

 אלוקים'.
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איפה אני במקום הזה של 'עובד -מטרת המשחק: הבנת המושגים ובדיקה עצמית

בת שכל הזמן מוצאת את עצמה ב'אשר לא עבדו' זה אומר שאמנם היא  -אלוקים'

נראית במצב רוחני מאוד טוב אך בעצם זוהי תחילתה של ירידה כי היא נמצאת 

כאן יש מקום להגדיר  א עבודה עצמית, שינוי והתקדמות.מקום לל-ב'אזור הנוחות'

אלא לרמת החשק,  לא רק למעשים ההגדרה תתייחס .מהי ירידה ומהי עלייה

לאופן העשייה לרגש לאכפתיות ושגם מי שעושה הרבה טוב  צריכה לבדוק איפה 

 היא מתקדמת הלאה.

במידה והמורה מרגישה שהמשחק 'חושפני' מידי ויהיה קשה לבנות לגלות  הערה:

(. 3את ההתמודדויות שלהן בפומבי ניתן להמיר את המשחק בשאלון. )נספח מס 

 יתה.מאוד תלוי באופי הכ

 | סיכום ביניים

 

(  בעקבותיו יש 4סיפור חסיד הצ"צ  שלא היה לו חשק ללמוד) נספח מס 

המקומות שבהם קשה, הקב"ה מצפה מאיתנו  לחדד את המסר שדוקא

שנעבוד על עצמנו. מה שבא בקלות  זה מתנה מה', קל עם זה אך אין זו 

עבודה יש למצוא את המקומות בהם קשה ובהם לעבוד ותמיד יש מה 

 להתקדם. 

יהודי הוא מהלך.. הוא אינו יכול לעמוד במקום אחד. 'אם הוא  לא בעליה הוא 

זאת  באמצעות האופניים )כשנמצאים בירידה אין צורך ניתן להמחיש -בירידה'

לדווש, האופניים נוסעות לבד, ללא מאמץ. כשצריך להתאמץ לדווש ולסובב 

את הפדלים זה סימן שאתה בעלייה, בהתקדמות, במצב של תזוזה ושינוי(. 

לעתים לא קולטים את עוצם הירידה. החיים זורמים אך יהודי שאיננו עסוק 

 לאדיש ומתחיל להתרחק מהאמת הפנימית שבו. בהתקדמות הופך

 'דק  13                : מתאמצים מעבר.../ מליאה2| פעילות            

המורה  מסכמת עם זוג בנות לפני השיעור על הצגת המערכונים הבאים:מערכון 

: בחורה שנוסעת במונית שירות ומבקשת מהנהג לנסוע עוד דקה על מנת 1

 הבית ולא מבינה מדוע היא צריכה לשלם על זה כל כך ביוקר. להוריד אותה ליד

: כלה שמסכמת עם צלם על התשלום לחתונה ולא מבינה מדוע משעה 2מערכון 

 מסוימת תעריף התשלום עולה.

לאחר הצפייה במערכונים המורה מבקשת מהבנות לומר מה המשותף בין 

 המערכונים ומה המסקנה מהם.
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 | הכנה ואביזרים

  הכנת סרט  מתנה ועליו 

 סיכות משרד בכמות 

 ולה מבנות הכיתה הכפ

  ממספר הבנות. 2פתקים כפול 

  1,2,4,5,6צילום נספח מס  

 למורה-פעם אחת

  במידה ובוחרים את אופצית

 צילום השאלון-השאלון

 ( 3)נספח מס'  

 כמס' בנות הכיתה

  לסכם עם זוגות של בנות 

 על הכנת המערכונים 

 המבוקשים.בנושאים 

 

המסקנה: עבודה מעבר לרגיל  שווה  יותר. הרבה יותר. אפילו אם זה דבר קטן 

שנעשתה קודם )צילום תמונות )עוד דקה נסיעה( ואפילו אם זו אותה פעולה 

אותה פעולה(, בגלל שזה מעבר לרגיל זה -בלילה 12בלילה ואחרי  12לפני 

שווה יותר. כך אצל הקב"ה, עבודה מעבר לרגילות היא העבודה האמיתית. 

עבודה מעבר מוכיחה את הקשר והמסירות של העובד, האכפתיות שלו הרצון 

 שלו להיות דבק בבורא וכו'

 :סיכוםל |         

'לא בדרך ממילא' המעצים -סיפור על הצ"צ והחסידהמורה תספר את הסיפור  

ניתן להרחיב בעניין הזה - (5את המסר של הצורך במאמץ ועבודה)נספח מס 

של 'בדרך ממילא'=הרגילות. 'לא בדרך ממילא'=מעבר לרגילות וכחסידים אנו 

מהרגילות כי הקב"ה אמונים על עבודה שהיא 'לא בדרך ממילא, על יציאה 

 מצפה מאיתנו להתאמץ.

 'דק  4                                           מליאה/ הקראה סיום:  |         

סיפור על הרבי הממחיש את היוקר של עבודת היהודי בעיני –הקראה 

 (6מלאכים זה אוטומט. )נספח מס' -הקב"ה.

 

>>>>>>>>

  


