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ישראלמדינת

החינוךמשרד

ו-לכיתות דב"הלמפתח 

ערבות הדדית: נושא השיעור

נירית אילוז: עם המורה

בדפים וכלי כתיבהנא הצטיידו 
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?היוםנעשהמה

"הרבי הזללן"נקרא את הסיפור •

נלמד על ערבות הדדית•

נחשוב כיצד אנחנו יכולים להשפיע בחברה•
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?לשיעורלהביאמה
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רגע לפני שנתחיל

ודמיינו שאתם במסיבת יום הולדת וילד יום  בסוכריות התבוננו 

.  ההולדת אוכל את כל הסוכריות לבדו

?הייתם אומרים או חושבים על ילד כזהמה 
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לומדיםעכשיו

(מהיהדותסיפור )הזללן הרבי 

.התארח אחד הרבנים בביתו של רב אחר, השבתותבאחת 

מנה ראשונה  , הגישה  לו המשרתת, לאחר הקידוש, בשבת בבוקר

.של קוגל

.  ועוד מנה וכן הלאה, הרבי טעם מהקוגל וביקש מנה נוספת

:  שאר הסועדים נדהמו מהתנהגותו של האורח וכינו אותו בשם

.כינוי זה רדף את הרבי במשך כל ימיו". הרבי הזללן"
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לומדיםעכשיו

שיסביר את , פעם אחר פעם, של הרבי בקשו ממנותלמידיו 

אך הוא סירב לבקשה והבטיח כי בבוא  , התנהגותו באותה השבת

.העת הם יידעו מה פשר הדבר

כאשר הרגיש שימיו . נפל הרבי הזללן למשכב, לאחר שנים רבות

כי באותה השבת אכל בעצמו את כל , סיפר לבכיר תלמידיו, ספורים

,  משום שלקוגל היה טעם של נפט וידע שאם הדבר יתגלה, הקוגל

.יפטרו מיד את המבשלת היתומה שהכינה אותו

הרבי העדיף לאכול בעצמו את כל הקוגל מפני שחס על המבשלת 

.היתומה ולא רצה שיולבנו פניה ברבים
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לא הבנתי, רגע

?  מה זה קוגל

?מה הכוונה בנערה יתומה
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לא הבנתי, רגע

? מה זה קוגל

פשטידה נפוצה בקרב יהודי אשכנז ומזרח  

מרכיבים  , לקוגל גרסאות רבות. אירופה

והיא בדרך כלל על בסיס תפוחי  , שונים

המכנה המשותף של כל  . אדמה או אטריות

,  הסוגים הוא המנהג לבשל את הקוגל בסיר

שניתן  , בעיקר חד פעמית, או תבנית ברזל

.להניח על פלטת שבת
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לא הבנתי, רגע

?מיהי נערה יתומה

.מהוריהזוהי נערה שאיבדה את אחד או שניים 

. ומשמעותישל אדם יקר אובדן , יתומים מתמודדים עם עצב גדול
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רגע של מחשבה

: הוסיפו כאן

יישום/התנסות/תרגול הרבי בתחילת הסיפור

?התנהגותולדעתכם ניתן לומר על מה : בואו נחשוב יחד
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רגע של מחשבה

: הוסיפו כאן

יישום/התנסות/תרגול הרבי בתחילת הסיפור

?התנהגותולדעתכם ניתן לומר על מה : בואו נחשוב יחד
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פתרון

הרבי בתחילת הסיפור
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רגע של מחשבה

: הוסיפו כאן

יישום/התנסות/תרגול

הרבי בסוף הסיפור

?מה נוכל לומר על התנהגותו כלפי היתומה

?האם תכונות האופי של הרבי השתנו בעינכם
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רגע של מחשבה

: הוסיפו כאן

יישום/התנסות/תרגול

הרבי בסוף הסיפור

?מה נוכל לומר על התנהגותו כלפי היתומה

?האם תכונות האופי של הרבי השתנו בעינכם
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פתרון

:הדדיתערבות לשם כך אסביר מהי 

ושל כל אחד מחברי  , של הקהילה כלפי כל אחד מחבריהזוהי אחריות 

,  חמלה, יכולה לבוא לידי ביטוי באכפתיותהיא . הקהילה כלפי הכלל

.דאגה לזולת ועשייה למען האחר ללא תמורה, חסד
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םמסכמי

?כיצד הערבות ההדדית באה לידי ביטוי בהתנהגותו של הרבי

הרבי נהג מתוך דאגה לנערה היתומה  •
הוא הקריב את שמו הטוב עבורה  •
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: הוסיפו כאן

יישום/התנסות/תרגול

שואלים ומסיימים

?למי תוכלו לעזור ולנהוג כלפיו בערבות הדדית

בקהילהס"בביהבבית
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מילה לפני סיום

יותר מתמידכאן –הערבות ההדדית 

בין אדם  הדדית בערבות לנהוג מאיתנודורשת הקורונה מגפת התפרצות 
.כולנובבית איננה פשוטה ומשפיעה על השהות . לאדם

אלא בעיקר על הקהילה  , כי אנחנו בבית שומרים לא רק על עצמנו, זכרו
שלנו
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זכויות יוצרים

:סוכריות

Marco Verch, https://foto.wuestenigel.com/colorful-lollipops-and-candies-on-orange-

background/?utm_source=32997593818&utm_campaign=FlickrDescription&utm_medium=link , Creative Commons 2.0

:קוגל

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kugel-Yerushalmi03.jpg

Peteravivangel, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kugel-Yerushalmi03.jpg,  CC BY-SA 4.0

:ערבות הדדית

https://www.flaticon.com/premium-icon/hands_1533754?term=TOGETHER&page=3&position=28

Icon made by Freepik from www.flaticon.com

:בית

https://www.flaticon.com/free-icon/house_609803?term=HOME&page=1&position=7

Icon made by Real Estate from www.flaticon.com

:ס"ביה

https://www.flaticon.com/premium-icon/school_2602432?term=SCHOOL&page=2&position=19

Icon made by Teen Age from www.flaticon.com

:קהילה

https://www.flaticon.com/free-icon/crowd_1506635?term=PEOPLE&page=5&position=38

Icon made by Freepik from www.flaticon.com
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