אינתה רפסל אובמ ירועיש

יללכ אובמ

שיעורי מבוא לספר התניא

מבנה יחידות הלימוד
 .1בכל יחידת לימוד מובא במדריך למורה סיפור מהחיים המקדם את הבנת נושא היחידה ,ובעקבות
הסיפור הצעה לדיון בכיתה .הסיפורים מובאים במדריך למורה בלבד ואינם מופיעים בספר לתלמיד.
אנו ממליצים להדפיס את הסיפורים לתלמידים ולתייק אותם בקלסר "חיים תניא" .סיפורים אלו יהוו
בסיס ודגם לתחרות סיפורים ארצית שתיערך לקראת סיום שנת הלימודים.
 .2הלמידה בכיתה תלֻ ווה בספר לתלמיד "חיים תניא  "1ובמחברת/קלסר שבהם ניתן לבצע עבודות
ומשימות משלימות ,לתייק סיפורים ולהתנסות בכתיבת סיפורים אישיים.
יחידות הלימוד בספר לתלמיד מחולקות לפרקים בעלי כותרות קבועות:
קישור הנלמד לחיים

משפטי סיכום של התוכן הנלמד ופעילות סוגרת (בכל יחידות הלימוד)

מטרות
•התלמיד יכיר את מחבר ספר התניא ,הזמן והרקע לכתיבת הספר.
•התלמיד יכיר את מעלתו של ספר התניא כספר בסיסי בעבודת ה' ,וכספר היסוד של חסידות
חב"ד.
•התלמיד יכיר את סגולותיו ומעלותיו של ספר התניא.

תקציר
כבר בגיל שלוש הילד מלקק דבש מתוך אותיות עמוד השער של ספר התניא .מאוחר יותר לומדים
הבנים והבנות בעל פה מתוך הספר ,וכמובן גם מתחנכים בבית ובמוסדות החינוך לאורו של התניא.
ביחידות אלו יערכו התלמידים היכרות ראשונית עם תוכן הספר ומשמעותו .בשלב הראשון של
המבוא יכוון הלימוד לשתי המטרות הראשונות :הרקע לכתיבת ספר התניא בידי האדמו"ר הזקן,
ותוכנו הכללי כספר יסוד בעבודת ה' .בחלק השני של המבוא יעסוק הלימוד במטרה השלישית -
ייחודו וסגולותיו של התניא כספר בעל סגולות רוחניות שמגן על היהודי.

הכנה נדרשת
לימוד מתוך מקורות נוספים ,כגון פסוקים ומאמרי חז"ל

ציטוט מהתניא ולמידה (פרק זה נמצא בכל שיעור)

•(מומלץ) מיץ ענבים ו"מזונות" להתוועדות קטנה " -לחיים"  -לרגל התחלת לימוד התניא
•לקראת החלק השני של הלימוד :ספרי תניא ,בעיקר כאלה שהודפסו במקומות מיוחדים (לבקש
גם מן התלמידים להביא)

משך היחידה
מומלץ לחלק את הלימוד לשני שיעורים בני  45דק' כל אחד

למידה על הנפש

מהלך השיעור
פתיחה – סיפור מהחיים  +דיון ( 10דק')

קישור הנושא הנלמד לידע עולם

המורה יפתח :השנה נשמע הרבה סיפורים אישיים של אנשים שמספרים על עצמם (בדרך כלל
ילדים) ועל ידי הסיפור שלהם נוכל להבין רעיונות מספר התניא.

 .3במדריך למורה ניתנו תשובות לשאלות ולסוגיות העולות בלימוד ,וכן הוצעו הרחבות ופעילויות
נוספות על אלו שבספר לתלמיד.
 .4המדריך למורה מעניק הכוונה מלאה להכנת השיעורים ולהוראתם בכיתה ,עם זאת יש מקום לכל
מורה ומורה לבחור ולשנות מהפעילויות על פי שיקול דעתו ובהתאם לאופי הכיתה ולרמתה.
על השתלמויות ארציות ומקוונות תינתן הודעה נפרדת.
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אינתה רפסל אובמ ירועיש

נספח א

יחידה מס'  – 1ירושה מאבותינו

דרוש

דרוש

דרושה

מנכ"ל (מנהל
כללי) למפעל

עובד ניקיון

עובדת ניקיון

דרוש

דרוש

נהג להסעת
עובדים

מפעיל מכונות
חשמליות

דרושה

דרוש

דרוש

מזכירה

שומר

איש אבטחה

דרוש

דרוש

דרוש

סגן מנהל
למפעל

קבלן להוספת
מבנה

עמ'  9בספר לתלמיד

מטרות השיעור
	-התלמיד יִ ראה עצמו כחלק משרשרת הדורות של עם ישראל.
	-התלמיד ילמד על הירושה הרוחנית שקיבלנו מאבותינו  -אמונה בה' וייחוד ה'.
	-התלמיד יבין כי עליו לשמוח בירושה זו ולהשתמש בה כראוי.

דרוש
מהנדס מכונות
מורכבות

שאלה מהותית:
במה מתבטא ההבדל המהותי בין יהודי לגוי?

מושגים נלמדים:
ירושה-דבר שאדם מקבל ממישהו אחר מבלי לעשות משהועל מנת לקבל אותה .למשל ,בן יורש
תכונות אופי מהוריו ובמותם הם מורישים לו גם רכוש .כל אחד מעם ישראל הוא בן של האבות –
אברהם יצחק ויעקב ,והוא יורש מהם אמונה .האמונה ב-ה' נמצאת בכל יהודי באשר הוא ,גם מבלי
שיעשה משהו כדי להשיג אותה.
אמונה – כוח שמחבר אותנו עם דבר שמעבר למה שאנו יכולים לראות או להבין .כל יהודי מאמין
ב-ה' בורא העולם ,בכך שהוא יחיד ,אין סופי ,משגיח עלינו ,נתן לנו את תורתו ,ונותן שכר ועונש.

תקציר
אברהם אבינו נקרא המאמין הראשון כיוון שהוא גילה בעצמו את האמונה בקב"ה והנחיל אותה
לעולם .אנו ,כבניו ,ירשנו ממנו ירושה חשובה :אמונה בייחוד ה' שאין עוד מלבדו .יהודי צריך להיות
שמח שבפנימיותו קיימת אמונה שקיבל בירושה ,ועליו להשתמש בה בתבונה.

איש מחשבים
לתפעול
המחשבים
במפעל

הכנה נדרשת:
אין

משך היחידה:
 45דק'

מהלך השיעור

דרוש/ה
איש/אשת
מכירות ושיווק
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באופן אישי  -סיפור+דיון ( 10דק')

דרושים

דרוש

עובדי אריזה

איש שיפוצים
לביצוע תיקונים

נפתח את השיעור בסיפור מהחיים:
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סיפור מספר  - 2הורים אמיתיים
לכל אחד יש דברים שהוא ירש מההורים שלו :צבע השיער ,הגובה ,תווי הפנים,
כישרון מסוים או תכונה .יש דברים שבהם אנחנו דומים רק מעט להורינו והדמיון אינו
משנה כל כך ,ויש דברים שבהם הדמיון הוא ממש חשוב .על אחד מהדברים האלה אני
רוצה לספר לכם היום.
ָ
שמי נחמה ואני לומדת בכיתה ח' .יש לי חמש אחיות גדולות ממני ולהורים שלי
קוראים שאול ורבקה .אני גדלתי אצלם רק מגיל שנה .נשמע קצת מוזר ,אבל תכף
תבינו הכול.

'סמ הדיחייורי – ' 1סמ הדיחי

הוחלפו! אחרי תהליך הסתגלות של שתי המשפחות הוחלפנו ,אני והתינוקת השנייה,
וכל אחת חזרה למשפחתה המקורית.
תארו לעצמכם איזו השגחה! אם ההורים האלה היו הולכים לרופאה אחרת שאינה
ממשפחתי ,לא היו מגלים את זה .ואם לא הייתה במשפחה שלי הירושה הגנטית הזאת,
כתם לידה בכף היד ,לא הייתה שום דרך למצוא את הטעות האיומה הזאת.
זה מה שאמרתי לכם בתחילה :לפעמים יש דברים חשובים מאוד שירשנו מההורים
שלנו...

הסיפור שלי נדיר מאוד .לא כל יום קורה שמחליפים תינוקות במחלקת יולדות ,אלו
מקרים נדירים ביותר שקורים פעם בהרבה שנים .אחד מהמקרים האלה קרה לי.
כשנולדתי הייתה לי בעיה בנשימה והייתי זקוקה לטיפול רפואי דחוף .לקחו אותי
למחלקת תינוקות וטיפלו בי כמה ימים ,ורק אז החזירו אותי להוריי .כנראה בעקבות
מצבי הרפואי הדחוף חל בלבול ושמי הוחלף עם שמה של תינוקת חולה אחרת וכך,
בלי שההורים שמו לב ,הוחלפנו .אני חזרתי לביתה של משפחה אחרת ותינוקת אחרת
הובאה למשפחתי .אף אחד לא שם לב ,וחיינו התקדמו כרגיל .למדתי לאכול ,לחייך
ולזחול .כשהייתי כמעט בת שנה חל סיבוך נוסף במצב הרפואי שלי וההורים שלי לקחו
אותי לבדיקה רפואית.
הרופאה הייתה אישה מבוגרת (שאחר כך הסתבר כי היא הסבתא האמתית שלי).
היא בדקה אותי היטב ,ותוך כדי הבדיקה היא שמה לב לדבר מוזר :על כף היד שלי ,בין
הזרת לקמיצה ,היה כתם לידה קטן בצורת תפוח .כתם לידה כזה בדיוק באותו מקום יש
גם לה ,גם לאימא שלי וגם לחמש אחיותיי הגדולות .הרופאה-הסבתא הציצה בתאריך
הלידה של התינוקת שלפניה ונבהלה מאוד .תאריך הלידה היה זהה לתאריך הלידה
של הנכדה הקטנה שלה ,שבאופן מפתיע הייתה הבת היחידה במשפחה שנולדה בלי
כתם לידה כלל .היא שאלה את ההורים היכן נולדתי והם נקבו בשמו של בית הרפואה
שגם נכדתה נולדה בו .ההורים לא שמו לב שעל סבתא שלי עוברת סערה פנימית.
היא נתנה להם את התרופות המתאימות ,לקחה מהם את מספר הטלפון שלהם ואת
הכתובת ושלחה אותם לביתם .ברגע שהם יצאו מהמשרד היא התקשרה נסערת למנהל
בית הרפואה שבו נולדתי וסיפרה לו את מה שראתה .היא התעקשה כי שתי התינוקות
והוריהם יוזמנו לבדיקה גנטית.
וזה מה שקרה .אחרי הרבה לחצים ,שכנועים וחוסר אמון ,הגיעו שני ההורים עם
התינוקות וערכו את הבדיקה .מן הבדיקה הסתבר למעלה מכל ספק כי התינוקות
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שאלות לדיון

'סמ הדיחייורי – ' 1סמ הדיחי

 -ספרו על דבר (חיצוני או פנימי) שירשתם מהוריכם ואתם שמחים בו.

מהפרק מבט לחברה עולה שגם יהודים שלא נראה בחיצוניות שהם עובדי ה' ,גם הם מאמינים בני
מאמינים ,רק שמסיבות שונות הם לא מביאים את אמונתם לידי גילוי .גם בדורו של אברהם אנשים היו
שבויים באמונה הרווחת בחברה שיש לעבוד אלילים ולכן לא פינו את לבם להביט בבריאה ולהאמין.

 עם ישראל הוא כמו משפחה אחת" ,כל ישראל אחים ממש" .האם יש דברים משותפים לכלהיהודים? אם כן ,מהם?

אברהם אבינו גילה שיש מנהיג לעולם (ולא רק בורא) ,כלומר מישהו שמנהל את העולם בכל יום
ובכל רגע .כאשר אנו מגלים את האמונה בחיי היום-יום ,אנו קושרים את עצמנו ואת סביבתנו לקב"ה.

בהמשך השיעור נדבר על דבר חשוב ועקרוני שקיבלנו כיהודים מאבותינו.

הרחבה :על פי דברי הרבי ,ישנו הבדל מהותי בין מתנה לירושה .בעוד מתנה תלויה בנחת רוח שגורם
המקבל לנותן ,הרי שירושה ניתנת לבן בלי התניה במצבו.

שלב א :מבט למקורות – המאמין הראשון ( 10דק')
בפני התלמידים מובא בקצרה סיפורו של אברהם אבינו ,המאמין הראשון ,שגילה בעצמו את האמונה
ועמד בניסיונות ובקשיים בשל אמונתו שנגדה את אמונת כל העולם סביבו (אפשר להרחיב עם סיפור
שבירת הפסלים ,כבשן האש וכו').

שלב ב :מבט לתניא  -ירושה מאבותינו ( 10דק')
התלמידים ילמדו את קטע התניא מפרק ל"ג:

יֹותר ִמּכֵ ן
ּכְ מֹו ֶׁש ָה ָא ָדם ָׂשׂש וְ ָׂש ֵמ ַח ִּב ֻיר ָּׁשה ֶׁשּנָ ְפלָ ה לֹו הֹון ָע ֵתק ֶׁשֹּלא ָע ַמל ּבֹוּ ,כֵ ן וְ ֵ
בֹותינּו הּוא יִ חּוד ה' ָה ֲא ִמ ִּתי ֲא ֶׁשר
לְ ֵאין ֵקץ יֵ ׁש לָ נּו לִ ְׂשמ ַֹח ַעל יְ ֻר ָּׁש ֵתנּו ֶׁש ִהנְ ִחילֻ נּו ֲא ֵ
ֲא ִפּלּו ָּב ָא ֶרץ ִמ ַּת ַחת ֵאין עֹוד ִמּלְ ַבּדֹו.
אברהם עמל על גילוי האמונה ,ואילו אנחנו ירשנו את האמונה כדבר טבעי שלא צריך לרכוש לבד
(אלא לגלות כאשר היא מסותרת) .האדמו"ר הזקן אומר שצריך לחוש שמחה עצומה מכך שירשנו
אמונה.

הרחבות הנושא:
1.1מדוע יש לשמוח בירושה זו? האמונה בה' משמעותה שיהודי קשור אל הקב"ה בכל דרכיו .הקב"ה
הוא בורא העולם ,מלך רם ונישא .להיות מקורב אליו ,בנו יחידו ,זו זכות גדולה ותענוג שאף אחד
לא היה מוותר עליו .אמנם ,להיות בן המלך זה גם דבר שדורש אחריות :לנהוג בכבוד ,לקיים מצוות
וכו' ,אך יהודי רואה בקשר הקרוב והמחייב עם הקב"ה זכות עצומה ולכן הוא שמח בכל מאודו.
מה גם שלא מצד זה שאנו ראויים לכך זכינו באמונה ,אלא כירושה מאבותינו -מתנת חינם ממש.

בעתות צרה ,מלחמה וכדו' ,גילויים המעידים
בפעילות מובאות דוגמאות לגילויי אמונה המתבטאים ִ
על כך שהאמונה הקיימת פנימה יכולה להיות נסתרת בחיי היום-יום אך לעולם היא קיימת כיוון
שירושה ניתנת לכל ה"ילדים" בשווה.
הרחבה :סיפור מרגש ומצמרר מספרים על הרב יצחק הלוי הרצוג (התרמ"ט -1988תשי"ט )1959
שהיה הרב האשכנזי הראשי של ארץ ישראל משנת  1939ועד לפטירתו.
לאחר השואה האיומה נודע כי ישנם ילדים יהודים רבים שמצאו מסתור בכנסיות ,במנזרים ובבתי
יתומים .חלק מהילדים נמסרו בידי הוריהם היהודים שהבינו שזו הברירה היחידה להציל את חיי
ילדיהם ,והם קיוו לאסוף אותם לאחר המלחמה .אולם מרבית ההורים לא שבו .משפחות וקהילות
יהודיות נרצחו ונכחדו והילדים נותרו בהשגחת הכנסייה הנוצרית .חלק מן הילדים היו רכים בשנים
ולא ידעו על מוצאם .במקומות רבים העדיפו הנוצרים להשאיר את הילדים בחסותם ולא רצו להשיבם
ליהדות.
הרב הרצוג קיבל על עצמו משימה הרת גורל ,לנסות ולמצוא את אותם ילדים יהודים .הכנסייה דחתה
בתחילה את בקשתו של הרב ,אך בסופו של דבר הוא הגיע להסכם עם ראשי הכנסייה שהוא יכול
לבוא לסיורים קצרים במנזרים ובבתי היתומים ולחפש ילדים יהודים בעצמו .הכמרים ערבבו בכוונה
ילדים יהודים ונוצרים כדי להקשות על הזיהוי.
מה עשה הרב הרצוג? מול עשרות ומאות ילדים עמד וזעק" :שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד!"
והילדים ,שנזכרו באמם שהייתה עומדת ליד מיטתם ואומרת אתם קריאת שמע ,היו קמים ממקומם
בעיניים מלאות בדמעות וצועקים :מאמע! אימא!
הנשמה היהודית התעוררה .כך אסף הרב הרצוג עשרות ילדים והחזירם לחיק היהדות.
אשרי האמהות היהודיות שמנחילות את האמונה היהודית בייחוד ה' מדור לדור.
הסיפור מוכיח כי נקודת האמונה שקיבלנו בירושה קיימת בכל יהודי ובכל מצב ,ולא נעלמת לעולם,
אף שלעתים היא נסתרת מסיבות כאלה ואחרות.

2.2מידע מעניין נוסף :מחקרים שנערכו בשנים האחרונות מגלים כי קיימת ירושה גנטית-פיזית בקרב
היהודים בעולם .במחקר שערכו חוקרים מהטכניון בחיפה בראשות פרופ' קרל סורצקי נבדקו
גברים כהנים מעדות שונות בעולם ,שלא ידוע להם על קשר משפחתי ביניהם .המחקר הרפואי
הוכיח שלרוב המוחלט של הכהנים ישנו גן משותף שמקורו באב קדמון משותף שחי לפני כ3000-
שנה .על פי התורה אותו אב משותף איננו אלא אהרן הכהן.

"אשרינו מה טוב חלקנו ומה נעים גורלנו ומה יפה ירושתנו" (מתוך התפילה).

(ע"פ אתר הידען )hayadan.org.il/cohens-gene-3103091 ,2009

לחלופין אפשר להכין קישוט לכיתה או אביזר אישי הנושא את הכיתוב הנ"ל.

סיכום
אפשר לשיר עם התלמידים את הניגון:

שלב ג :חיים באמונה ( 15דק')
בפרק מבט לחיים ,ההשוואה בין זכייה בפרס כספי לזכייה באמונה מחדדת את הנקודה שלא נכון
להתעלם מאוצר כזה .על יהודי להביא את אמונתו לידי גילוי – להתקשר לקב"ה על ידי תורה ומצוות
ולהפיץ את אמונתו ברבים.
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