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 6מס'  מערךתקציר 
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 רעיון מרכזי| 

 רק הכרה אמיתית שמעלותיי מאת ה', תוביל אותי לעשיית רצון ה' מתוך ביטול וביטחון.

 | מטרות השיעור

מההכרה שהכוחות במעלות, ולברר את ההשלכות להגדיר את משמעות המושג 'ביטול' שאינו מהווה סתירה להכרה 
 והמעלות הן מתנת הבורא: בטחון, התבטלות אמיתית, רצון למלא את התפקיד.  

 להבחין בין הכרה במעלות לבין גאווה ובין ענווה שקרית ושפלות להתבטלות רצויה ונכונה

 סת הביטול באירועים מחיי היום יום.  ליישם את תפי

 

 מהלך השיעור:

 דק'  15מליאה  ביטול או גאווה? /  -פתיחה: הכרה במעלות

המורה בוחרת בחשאי תלמידה שבשלב זה של השיעור תצפה מן הצד : התנסות -חלק א'

 ( את תגובות בנות הכיתה לנדרש מהן. 1ותרשום בדף מעקב )נספח 

( בו היא נדרשת לדמות את עצמה לחפץ ולכתוב את התכונות 2כל תלמידה מקבלת דף )נספח 

דיווח לבסוף יתקיים  (. 3שהיא חושבת שמאפיינות אותה  לפי הדף שמקריאה המורה)נספח 

 במליאה של התל' והצופה.

 (4סיפור/ ביטול בקרב חסדים )נספח  –חלק ב' 

אין סתירה בין הכרה במעלות להתבטלות יש להכיר במעלות אך להיות מודעים  דיון ומסקנה:

. אם לא נכיר את רצונו כלומר למלא לרצונוזו גורמת לביטול כהכרה לכך שהן מתנה מה' ודווקא 

 במעלות עצמנו לא נשתמש בכוחות שניתנו לנו ונמעל בתפקיד לשמו הגענו לעולם.

 דק'  10 לות והתבטלות / משחק זוגותהכרה במע -: הגישה החסידית1פעילות 

 ( ושומר אותו מוסתר.  5הכיתה מתחלקת לזוגות. כל זוג מקבל משפט )נספח 

כל זוג צריך לגלות מי הזוג שמבטא את הגישה ההפוכה משלהם )לדוגמא: משפט  במליאה -

 המבטא ענווה של שקר מנוגד למשפט המבטא ביטול(.

כל זוג בתורו יכול לבקש מזוג אחד 'לשחרר' מילה אחת מהמשפט שלו. הזוג שהתבקש לשחרר  -

 בוחר מילה מתוך המשפט, תולש ומניח אותה גלויה לפני הכיתה. 

הזוג  -זוג שמשער מי הזוג המתאים  לו יכול בתורו 'לצוד' את הזוג המדובר. אם צדק הזוג -

 התור עובר לזוג הבא.  המקביל עובר לשבת איתן ברביעייה. ואם לא 

 המשחק מסתיים כאשר כל זוג מצא את הזוג המקביל לו. הכיתה מחולקת לרביעיות. -

 יישום הגישה החסידית /קבוצות :דק'  2  10פעילות  -

 (.6כל רביעיית בנות מקבלת סיטואציה וקטע מידע מתוך שיחה/ מכתב של הרבי )נספח  -

 השיעורמליאת סיכום וחידוד מסרי דק':   10סיכום  -

כל קבוצה מציגה את הסיטואציה שלה כפי שהייתה כתובה לפני השינוי ואחריו. בנות הכיתה   -

 התובנה שעולה מן השינוי בכל מקרה. -נדרשות להגדיר את המסר

 ואביזרים הכנה| 

 

 לסכם מראש עם <

תלמידה שתהיה הצופה 

בשלב הפתיחה של 

 השיעור

<דף מעקב לצופה )נספח 

1.) 

לו  -דף לכתיבת תכונות<

הייתי נר.. יש לצלם כמס' 

 (2בנות הכיתה )נספח 

למורה  -רשימת תכונות<

 (3)נספח 

 (4למורה )נספח  -סיפור<

כרטיסי משפטים <

יש להכין  -למשחק הזוגות

כרטיסים כמספר הזוגות 

בכיתה ולגזור את מילות 

המשפט כך שניתן יהיה 

 (5לתלשם בקלות )נספח 

 -קטעי מידע וסיטואציות<

 (6אחד לכל קבוצה )נספח 

 

 
 


