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 רגל החסד. 1

 מניחים יסודות 

 שכבה בוגרת

 

 רציונאל
 .)אותיות דרבי עקיבא(" ֵאין ָהעֹוָלם ִמְתַקֵּים ֲאִפּלּו ָׁשָעה ַאַחת, ִאְלָמֵלא ְּגִמילּות ֲחָסִדים"

אבות " (לּות ֲחָסִדיםַעל ַהּתֹוָרה ְוַעל ָהֲעבֹוָדה ְוַעל ְּגִמי :ְּדָבִרים ָהעֹוָלם עֹוֵמד ַעל ְׁשלֹוָׁשה"ָנה ֶנֱאַמר ַּבִּמְׁש 

 ).'א', א
של  הצורך היכולת לראות את, מידת החסד אוצרת בתוכה מעשים רבים המתייחסים לזולת

. עומדת בבסיס החיים האנושים ,לדעת להושיט עזרההגופני והנפשי ו, האחר בתחום החומרי

ת מהותו של את תמצי כוללת בתוכה) ח"י, ט"ויקרא י" (ְוָאַהְבָּת ְלֵרֲע� ָּכמֹו�"קיום המצווה 

זהו  -ואהבת לרעך כמוך : "ועל זה אומר רבי עקיבא. להיות טוב וישר, טיב עם הבריותילה :האדם

כלומר זהו העיקרון שעליו מושתת  ).'פרק ט ,מסכת נדרים ,תלמוד ירושלמי(" כלל גדול בתורה

 .  עיקרון שמהווה בסיס לקיום העולם. עולם הערכים של התורה

טיב עם הזולת ולהתחשב כלל המצוות המחייבות את האדם להיסדים מכנים את בשם גמילות ח

 .היתום והאלמנה, פעמים התורה מצווה על היחס הראוי כלפי הגר 36. בצרכיו

 :שלושה סוגים של גמילות חסדים יש

 .וכדומה" טרמפ"נתינת , השאלת כלים, הלוואה לאדם נצרך, צדקה: גמילות חסדים בממונו. 1

 .הכנסת אורחים וכדומה, עזרה למוגבלים, ת המתילווי, ביקור חולים: חסדים בגופו גמילות. 2

טחון העצמי יחיזוק הב, ניחום, עצה טובה, עידוד ומתן הרגשה טובה: גמילות חסדים בדיבורו. 3

  .תפילה על חולים ונזקקים וכדומה, דיםעזרה לחבר בלימו, של החלש
שסימני : "...כפי שמובא בגמרא ביבמות .ועה בזרעוטב ,מידתו של אברהם אבינו ,מידת החסד

 ."רחמנים וגומלי חסדים ,ישראל האומה הקדושה ביישנים

ויכירו כי מידת החסד , לו אופנים אפשר לגמול חסדיבא, זה ילמדו התלמידים מהו חסדהבשיעור 

 . טבועה בנו מהיותנו בני בניו של אברהם איש החסד

 

 מטרות  

 .סד הוא עמוד העולםילמדו כי הח התלמידים •
 .התלמידים יבינו כי מידת החסד טבועה בהם מהיותם בני אברהם אבינו •
 .התלמידים ילמדו באילו דרכים מקיימים חסד •

 
  מבנה השיעור

 )מליאה(השלם את החסר : פתיחה •

 )מליאה(בנה יעולם חסד י: 'שלב א •

 )קבוצות+ מליאה (גומלי חסדים , סימני ישראל: 'ב שלב •

  )זוגות(ים חסדים אוספ :'גשלב  •
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 )עבודה יחידנית(החסד שלי : סיכום •
 

 ההכנות הנדרשות  

 .הקבוצות ולחלקם לחמש) 1נספח " (מלי חסדיםסימני ישראל גו"יש לצלם את כרטיסי  •

 .די הכיתהמילתכמספר ) 2נספח " (רגל של חסד" משימהה דףאת יש לצלם  •

 .הכיתהדי מילתכמספר ) 3נספח ( "רשימת מקרים"דף את היש לצלם  •
 

 מהלך השיעור

 )מליאה(השלם את החסר  :פתיחה

אותיות דרבי " (ֵאין ָהעֹוָלם ִמְתַקֵּים ֲאִפּלּו ָׁשָעה ַאַחת __________ִאְלָמֵלא " :נכתוב על הלוח •

 ).עקיבא

 .נמקו ?איזו מידה הייתם כותבים במקום החסר :נשאל •

נבקש לבחור מהי . אהבה ,םגמילות חסדי, תורה, שלום, אמת: נכתוב על הלוח: הצעה נוספת •

 .המידה שבלעדיה אין העולם מתקיים ולנמק את הבחירה

 :נאמר שהתשובה נמצאת במדרש הבא •

 
 )מליאה(יבנה יעולם חסד : 'שלב א

 :נקרא את המדרש הבא •
 

לכסא  ?למה הדבר דומה .על החסד) אלא(הכסא אינו עומד רק  :כי אמרתי עולם חסד יבנה"

כך היה כסא של מעלה , נטל צרור וסמכו… האחד מתמוטט והיה, שהיו לו ארבע רגלים

 "'עֹוָלם ֶחֶסד ִיָּבֶנה': כמו שכתוב, בחסד ?ובמה סמכו .ה"עד שסמכו הקב, כביכול שמתמוטט

 .)ט"מזמור פ ,ליםימדרש תה(
 

 ".עֹוָלם ֶחֶסד ִיָּבֶנה" :המדרש בתהילים מביא משל ונמשל כדי להסביר את הפסוק: נאמר •

 ?נמשלהה ומ מה המשל: נשאל •

סא התנדנד כי לא יוהכ אך רגל אחת נפלה, יםיסא שהיו לו ארבע רגליכהעולם נמשל ל: נסביר •

הוא העולם . סאיותמך בעזרתו את הכ) צרור(לקח חומר  ?מה עשה בעל המלאכה .היה יציב

בחר , רא העולםבו, בעל המלאכה. משהו שיחזיק אותו, כביכול חסרה לו תמיכה, סאיכמו הכ

לקח את החסד והניח בבסיס העולם כדי . מכל המצוות את החסדו דות הטובותמכל המי

 .שהעולם יהיה יציב

?  מה מיוחד בחסד? ה דורש מהאדם את מידת החסד כדי לתמוך בעולם"מדוע הקב: נדון •

שנאה שמחריבים את ממלחמה ומפך יהה, אחדותלהחסד גורם לאהבה ו: תשובות אפשריות(

 ). מציל חייםהחסד מאפשר חיים ו, העולם
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על שלשה דברים  :ת(? ל נוספת בעלת משמעות דומה"האם אתם מכירים אמרת חז: נשאל •

 ).)'ב', אבות א( "על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים -העולם עומד 

מההיסטוריה של עם ישראל מקרים של חורבן בעולם  או מהתורההאם אתם מכירים : נשאל •

 ? כי לא היה חסד

האדמה הייתה , דועשירים מאהיו ד הייתה עיר שתושביה ושנים רבות מא נספר כי לפני •

תושבי העיר רצו לשמור את כל הטוב הזה לעצמם . ם מים בשפעפורייה וירוקה והיה לה

, חים לעיראחד החוקים היה שאסור בשום פנים ואופן להכניס אור. לשם כך וחוקקו חוקים

 . בעירלהשקות ולהלין אותם  ,אסור להאכילוכמובן ש

לא הייתה אפשרות לעיר , החריב את סדום' נרחיב ונסביר כי ה(? עיר מדובר על איזו: נשאל •

 ). להתקיים בלי מידת החסד

בתקופת בית שני  .לכן העולם נחרבו ,פך מחסדיהה, בתקופת המבול הארץ מלאה חמס: נוסיף •

 .נחרב הבית ועם ישראל גלה מכיוון שהייתה שנאת חינם

זֹו , ְוֵיׁש אֹוְמִרים. זֹו ִמָּדה ֵבינֹוִנית, ָהאֹוֵמר ֶׁשִּלי ֶׁשִּלי ְוֶׁשְּל� ֶׁשָּל�: "פרקי אבותנקרא את המשנה ב •

 ). 'י', אבות ה" (םִמַּדת ְסדוֹ 

תפיסת העולם שכל אחד : ת(? מה כוונת המשפט ומדוע יש אומרים שזו מידת סדום: נשאל •

דת הנתינה והצדקה ויכולה להוביל נהנה רק מעמל כפיו וממה שהשיג בעצמו מבטלת את מי

המשנה בעצם אומרת לנו . לתפיסת העולם הסדומית שלא מאפשרת נתינה לעני ולחלש

 ).שהעולם לא יכול להתקיים על פי תפיסה זו וסופו יהיה כמו סופה של סדום

 
 )קבוצות+  מליאה(" סימני ישראל: "'ב שלב

פך יהוא היה הה. החסד אברהם אבינו איש, נספר כי בתקופת סדום חי אדם אחד יחיד בדורו •

ל מלמדים שדאג "חז. הוא הכניס אורחים לביתו ודאג לכל מחסורם. אנשי סדוםהגמור מ

כי אולי יש צדיקים , ואפילו את אנשי סדום החטאים רצה להציל', לקרב את האנשים לדרך ה

 . בעיר שישפיעו טוב גם על הרשעים

נאזין (? ברהם אבינו איש החסד משפיעה עלינוהאם העובדה שאנו מבני בניו של א: נשאל •

 ).לתשובות אחדות

 .נתחלק לחמש קבוצות •

 ).1נספח " (גומלי חסדים... סימני ישראל"נחלק לכל קבוצה כרטיס  •

 .נבקש מכל קבוצה לקרוא את תוכן הכרטיס ולמלא יחד את המשימה •

ל פי השאלות בו כל קבוצה בתורה תשתף את הכיתה בקצרה בתוכן הכרטיס עשנערוך סבב  •

 .שמתחת לכרטיס

 ,ביישנים: שסימני ישראל האומה הקדושה"... :יבמותמסכת נסביר את דברי הגמרא ב •

עם ישראל מלומד  .ו רק מקרים בודדים של גילויי חסדנציין שאל ."רחמנים וגומלי חסדים

כמו כן עם ישראל הוא הראשון לעזור ולסייע . ובייחוד הדבר ניכר בזמן צרה, בחסדים

 .  מדינת ישראל שולחת מזון וצוות רפואי למקום. במקרים של אסונות ברחבי העולם
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מה . שאנו מזרעו של אברהם אבינו מפני ,בעם ישראל, נסכם ונאמר כי מידת החסד טבועה בנו •

 . אז קדימה לעבודה. הוא להוציא אותה לפועל שנותר לנו

 
 )זוגות( אוספים חסדים :'ג שלב

חסדים שאני , חסדים שאני עושה בגופי: נסביר כי אפשר לקיים חסדים בשלושה אופנים •

 . עושה בממוני וחסדים שאני עושה בדיבור

 ). 2נספח " (רגל של חסד"נחלק דף משימה  •

 .)3נספח (זוג רשימת מקרים נחלק לכל  •

למצוא את החסד המתאים לכל מקרה ולכתוב אותו במקום : נסביר את המשימה •

 .המתאים ברגל

 

 )יתיחידעבודה (החסד שלי :סיכום

 : על פי המדרש, נבקש מהתלמידים לדמיין את התיאור הבא •
ה מחפש "הקב .סא לא שלםיאבל הכ ,סאויה מלך מלכי המלכים יושב על כ"הקבתארו לעצמכם ש

הוא מתבונן על בניו ואוסף את החסדים שהם עושים זה עם זה ? סאויוך את כבמה יתמ :מסביבו

 .סא על רגליויומעמיד את הכ

 

עשו מעשי חסד  . חסד אחד שאתם יכולים לעשות שההתבוננו סביבכם וחשבו על מע •

 .וביחד יתאספו כל החסדים שלנו עם חסדי עם ישראל ויעמידו את העולם

 .החסדים שעשואת ) תלמחר(נבקש להשמיע בפני הכיתה  •
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 נספחים

 גומלי חסדים... סימני ישראל :1נספח 

 

 .כל כרטיס בצורת כתבה עיתונאית ולאייר בהתאםנא לעצב 
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 בהאיטי  ת האדמהלאזור רעידסיוע ישראל תשגר 

, א"ם של פיקוד העורף ומדמשרד החוץ בשיתוף נציגיבכירי בתום הערכת מצב שקיימו הבוקר 
נציג המשרד יצא לאזור במטרה . הוחלט על הגשת סיוע למדינה הענייה שנפגעה מרעש האדמה

מחדר המצב נמסר כי לא . משלחת הומניטרית או בית חולים שדה, לבחון האם יש לשגר מחלצים
  .ידוע להם על ישראלים הנעדרים במדינה

המצויד בכל  בית חולים שדהששיגרה היחידה דיווחה כי ישראל היא המדינה  CNNרשת 
רופאי המשלחות השונות מעבירים לבית . האמצעים הנדרשים לביצוע ניתוחים ופעולות כירורגיות

 . שמצבם קריטיובפרט כאלו , החולים המאולתר פצועים הזקוקים לניתוח

אוהלים עם מיטות רק כוללים  בהאיטי האחרות מהדיווח עולה כי בתי החולים שהקימו המשלחות
, המשלחות אינן ערוכות לבצע ניתוחים מורכבים. שדה וצוותים רפואיים שמספקים עזרה ראשונה

 .אלא רק הליכים פשוטים

 ?מיהו עושה החסד

 ?למי נעשה

 ?מתי ובאיזה מקרה

 ?מהו החסד

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3835723,00.html�
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 ח מזון"גמ

שהביא משפחות לא מצב , המצב הכלכלי הקשה בארץמ התעלםלא לששני חברים מטלמון החליטו 

 .החליטו לגייס את היישוב כולו כדי להקל במשהו על המצבהם  .מעטות אל סף רעב

 :מספר אחד החברים

, ולו הקטן, חלקנוכשחשבנו איך אנחנו יכולים לתרום את , ח"ל התחיל בראשית שנת תשסוהכ"

שאף החריף במהלך התקופה מצב , חברתי הקשה הקיים במדינת ישראל-לצמצום המצב הכלכלי

אנשי מחלקת הרווחה . מהי הדרך המשמעותית ביותר דרכה ניתן לפעול ניסינו להבין  .האחרונה

מנהלי לאחר בדיקת הנושא עם . ח מזון למשפחות נזקקות באזור מערב בנימין"המליצו על הקמת גמ

מבוגרים , כאשר הרעיון הוא לשתף את כלל הציבור, חים וספקי מזון החלטנו להרים את הכפפה"גמ

 .במפעל החסד ,וילדים כאחד

 .לתרום ןמשפחות הביעו את הסכמת 100-כ ואכן. ולתרום מכספםשוב להצטרף יקראנו לתושבי הי

מיץ , אורז, קמח ומוצריו, ןשמ, סוכר: הנאסף מוצרי מזון בסיסייםבכסף אנו קונים בכל חודש 

ארגזי המזון . ואורזים את המוצרים בארגזי קרטון מתאספים ילדי טלמון. שימורים ועוד, ענבים

ם למשפחות הארגזי מעבירים את הםו, ישובינשלחים לאנשי הקשר של מחלקת הרווחה בכל 

לקראת פתיחת שנת  ,למשל. ציודלחבילות מזון ופים יסולפני חגים ואירועים מיוחדים מ. הנזקקות

מוצרי לפני פסח הוספנו ו, ירקותלפני ראש השנה הוספנו , כלי כתיבה ומחברות הוספנו, הלימודים

 .ניקיון

דרך אריזתם , החל בהזמנת המוצרים, זה מתבצע כולו בהתנדבות וללא כל מטרת רווחהחסד המפעל 

רחב הוא תתפים בעשיית החסד באופן זה מעגל המש. שוביםיוכלה בהעברתם לי, שוביעל ידי ילדי הי

 ."ומקיף

 ?מיהו עושה החסד

 ? למי נעשה

 ?מתי נעשה

 ?מהו החסד

 



 8 ,שכבה בוגרת, נתינהחסד ו ה "ב
 רגל החסד –מניחים יסודות  – 1שיעור 

 המינהל לחינוך דתי, מפתח הלב מתוך אמונה
 

, אהבה' גשנה     
 חסד ונתינה בשילוב אחריות ונתינה

 

 

  :הקימה" חסדי נעמי"עמותת 

 קרן סיוע לנפגעי השריפה בכרמל

נקודות איסוף ברחבי  פרמגייסים מזון וביגוד חדש באמצעות מס" חסדי נעמי"מתנדבי עמותת 

החל בהכנת מארזי מזון , ברק שנחנך לפני כחודש-ה בבנימחסן החירום של העמות ,במקביל. הארץ

 .עבור המשפחות שפונו מבתיהם עקב השריפה

קרן סיוע "הקימה , שנים למשפחות נזקקות בכל רחבי הארץ 28המסייעת זה  ,"חסדי נעמי"עמותת 

 .ציוד לביתבביגוד וב, במטרה לסייע לתושבים באופן מיידי במזון, "לנפגעי השריפה בכרמל

משפחות שפונו ההחלו עשרות מתנדבים להכין ערכות סיוע לאלפי , אסוןהעם היוודע ממדי  מיד

הערכות מכילות בעיקר מזון המוכן לאכילה מיידית . כל ציוד אחרוביגוד , ונשארו ללא מזון יהןמבת



 9 ,שכבה בוגרת, נתינהחסד ו ה "ב
 רגל החסד –מניחים יסודות  – 1שיעור 

 המינהל לחינוך דתי, מפתח הלב מתוך אמונה
 

, אהבה' גשנה     
 חסד ונתינה בשילוב אחריות ונתינה

 

 

 

 

 רגל של חסד :2נספח 

 .תלוי במקום בדף, 3ונספח  2לבדוק אפשרות לאחד את נספח 

 

 עולם חסד ייבנה: כותרת :אופן הכנת הדף

 :מתחת לכתוב את המקור הבא

 

 

לכסא שהיו לו , למה הדבר דומה, על החסד) אלא(אינו עומד רק כי אמרתי עולם חסד יבנה הכסא 

כך היה כסא של מעלה כביכול , נטל צרור וסמכו… והיה האחד מתמוטט, ארבע רגלים

  .עולם חסד יבנה - כמו שכתוב, בחסד, ובמה סמכו, ה"עד שסמכו הקב, שמתמוטט

 )ט"לים מזמור פימדרש תה(

 

 .ר רגל רביעית בזכוכית מגדלתלציי. עם שלוש רגליםכיסא נא לצייר 

 בדיבורי , בממוני, בגופי: ולכתוב כותרת בכל חלק, 3-נא לחלק את הרגל ל 

 .ממתקים לילדים ועוד, שתייה קלה, מאפים ארוזים, מנה חמה, תירס, כגון טונה ,ללא צורך בבישול

 .ים ומספר פרטי לבושיפעמ-וכן כלים חד

 ?מיהו עושה החסד

 ? למי נעשה

 ? מתי נעשה

 ?מהו החסד
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 חסד ונתינה בשילוב אחריות ונתינה

 

 

 רשימת מקרים :3נספח  

 .לפניך מקרים שונים שמזמינים מעשי חסד: משימה

 .כתוב אותם ברגל במקום המתאים
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