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 ממלכה סגולה. 11

 מתבוננים ובונים

 שכבה צעירה

 

 הרציונאל

ֲאֶׁשר ָּבַחר ָּבנּו ִמָּכל ": בתפילת שחרית בברכות התורה נאמר ."העם הנבחר"נקרא עם ישראל 

 ".?בשביל איזו משימה? לשם מה נבחרנו" :עצמםאת יהודים רבים שואלים ". ָהַעִּמים

ְוַעָּתה ִאם ": לפני ההתגלות בהר סיניסוקים שבפאל משה  'דבר ההתשובה לשאלה זו טמונה ב

ְוַאֶּתם ִּתְהיּו . ָׁשמֹוַע ִּתְׁשְמעּו ְּבֹקִלי ּוְׁשַמְרֶּתם ֶאת ְּבִריִתי ִוְהִייֶתם ִלי ְסֻגָּלה ִמָּכל ָהַעִּמים ִּכי ִלי ָּכל ָהָאֶרץ

ַמְמֶלֶכת " יותהנו כעם נבחר הוא לתפקיד, אם כן .)'ו-'ה, ט"י ,שמות(" ִלי ַמְמֶלֶכת ֹּכֲהִנים ְוגֹוי ָקדֹוׁש

 ".ֹּכֲהִנים ְוגֹוי ָקדֹוׁש

יתכן כי ישכן לא , לא מתייחס לכוהנים צאצאי אהרון הכוהן הגדול "כוהנים"זה המונח הבהקשר 

תפקידו של הכוהן הוא כשם ש ."תפקיד הכהונה"הכוונה כאן היא ל. םישראל הם כוהני כל בני

א לקרב את ושל היהודים ה פקידםת ךכ', כלפי רצון ההעם לרומם את ו ובין העם' לקשר בין ה

 ,ובזה תהיו סגולה מכולם -' ְוַאֶּתם ִּתְהיּו ִלי ַמְמֶלֶכת ֹּכֲהִנים'" :ספורנוהכפי שמפרש . ה"קבל העולם

ולעובדו שכם ', ההנים להבין ולהורות לכל המין האנושי לקרוא כולם בשם וכ ממלכתכי תהיו 

 ."...אחד

 

 המטרות

 .ידים יכירו בשליחות שיש לעם ישראל כממלכת כוהנים וגוי קדושהתלמ •

 .התלמידים יבינו כי גם להם תפקיד בשליחות זו •

 . התלמידים יכירו בעובדה כי הם מבצעים את השליחות בכל יום ויום •
 

 ההכנות הנדרשות

להכניס הכול לתוך מעטפה , )1נספח (יש להכין את מכתב השליחות ואת שלוש התמונות  •

 . אפשר לשרוף את המכתב מסביב כדי שייראה עתיק .ביא לכיתהולה

 . כמספר תלמידי הכיתה) 2נספח (יש לצלם את דף הממלכה  •

 

 מבנה השיעור

 )מליאה(פענוח השליחות : 'שלב א •

 )עבודה יחידנית( ממלכת הכוהנים בפעולה:  'שלב ב •

 )   מליאה(ד "בשליחות חב יםסיפור על ילד: 'שלב ג •
 

 :רמהלך השיעו

 )מליאה(פענוח השליחות : 'שלב א

 ).1נספח (נו את המעטפה ובה מכתב השליחות ינחזיק ביד •



 2 ממלכה סגולה 11, כבה צעירהש, ענווה ושליחות ה"ב
 ב מתוך אמונה "מפתח הל 
 המינהל לחינוך דתי 
 

, אהבה' גשנה    
 תיתענווה ושליחות בשילוב שיתוף והשתתפות ומעורבות חבר

 

היה על המעטפה . נספר כי הבוקר מצאנו בתא מעטפה ובה מכתב שנראה עתיק מאוד  •

במכתב ). עם סגולה =סגולים (" לכבוד הסגולים המסוגלים": בלבד משפט אחד כתוב

אך , בדיוק למה הכוונהלא הבנו בפעם הראשונה ט כשקראנו את המשפנוסיף ונספר כי 

שליחות לעם  -ר שמדובר בשליחות חשובה מאוד רשוב ושוב התב אותו לאחר שקראנו

 .שלם לכל החיים שאינה מפסיקה אפילו לרגע אחד

נקריא אותו  ,"ְוַאֶּתם ִּתְהיּו ִלי ַמְמֶלֶכת ֹּכֲהִנים"עליו רשום המשפט שנוציא את הפתק  •

 .פסוק על הלוחונכתוב את ה

הן בכיתה נזכיר תלמיד מכיתה אחרת בבית הספר שהוא ואין כ אם(נשאל מי בכיתה כוהן  •

 .)הןוכ

 ?במה הוא שונה מתלמידים שאינם כוהנים? הןונשאל מה תפקידו של הכ •
 )והעם' במקדש ולקשר בין ה' להיות משרתי ה - הנים קיבלו תפקיד מיוחדוהכ(  

האם הכוונה ? שבפסוק" ממלכת הכוהנים"ה הכוונה בביטוי ְלמ :נעלה לדיון את השאלה •

 ?הן או למשהו אחרוהנים בבית המקדש כמו התלמיד הכולכ

 העםבין ו' לקשר בין התפקידו של הכוהן הוא וכשם ש, נסביר כי הכוונה לכל עם ישראל •

 א לקרב את העולםוהיהודים הכל של  פקידםת ךכ ,'כלפי רצון הלרומם את העם ו

 .טוב יותרלמקום להרבות צדק ומוסר ולעשות את העולם ', קדש את הל, ה"קבל
 

 )עבודה יחידנית(כוהנים בפעולה ממלכת ה  :'שלב ב

 ). 2נספח (נחלק לכל תלמיד את דף ממלכת הכוהנים  •

שבו אפשר לראות כיצד הכוהנים " ממלכה הסגולה"נסביר כי לפנינו ציור של רחוב אחד ב •

בחר כיצד ובמה אנו רוצים להיות ונ נסייר ברחוב. מבצעים את השליחות) עם ישראל(

 .שליחותבשותפים 

 .המשימות בדף ונקצה זמן לעבודהנדגים את אחת  •
 

 )מליאה( השליח הצעיר: 'שלב ג

ד הרבה "הרב של חסידות חבשהיה  ,אור זלמןישנ' ר ',ביץנסביר לתלמידים כי הרבי מלוב •

מינה כל אחד ואחד מהדור להיות השליח בהפצת התורה והיהדות ובהפצת  ,שנים

ד "ודים רבים מחסידות חביה. מהעד להבאת הגאולה האמיתית והשל, החוצההמעיינות 

 .נוסעים למקומות רחוקים בכל העולם כדי לקיים את דבריו של הרבי

 :נספר על שליחים צעירים •
הם עושים ". השלוחים הצעירים"ילדים אלו נקראים . ילדים יהודים רבים חיים בארצות זרות

 .ילדים יהודים איך חייםהם מראים לכולם : אודשליחות חשובה מ

ארץ בשליחות לבאילו קשיים נתקל ילד יהודי מארץ ישראל כשהוא יוצא שבו ִח : נשאל •

 )אינו מכיר את המשחקים, אין  לו חברים ,תרבות זרה, סביבה זרה, שפה זרה( זרה
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הם נוסעים יחד . "השלוחים הצעירים"נקראים ד "של תנועת חבילדי השליחים נסביר כי  •

ים צריכהם  .רק גויים אלאיהודים  שבהם איןגרים במקומות ועם הוריהם לארץ חדשה 

 . מקומות חדשיםל סתגלללמוד שפה חדשה ולה

 

 . המשפחה מונה שבעה ילדים. עשרה שנה-בבנגקוק שבתאילנד גרה משפחת וילהלם כבר ארבע

 :מספרות על השליחות) 10כמעט בת (י חנו) 12בת (דבורי 

 :תארו את הסביבה שלכם -

חצי שעה נסיעה מהבית במרחק של . ונה שלנו אין עוד יהודיםובשכ ,אנחנו גרים בבנגקוק: דבורי

-שם גם נמצא ביתו ,"בית אלישבע"הקהילה היהודית של בנגקוק שנקרא של  המבנה שלנו נמצא

מהמשפחה שלנו  –שניים בכל כיתה , שישה תלמידיםבסך הכול  הספר יש-בכל בית. הספר שלנו

-יאנחנו לומדים כמו ילדים בבת. אימא שליהמורה שלי היא . ד"וממשפחה אחרת של שליחי חב

ולפעמים אנחנו  ,בימי ראשון אנחנו לא לומדים. תורה ואמנות, חשבון, אנגלית: ספר אחרים

 .מקומות אחריםבגן החיות או בנוסעים לטייל 

אנחנו מדברים עברית ויש לנו הרבה מאוד ספרים שמגיעים מהארץ או מסבא וסבתא שלנו : חני

 .שגרים בישראל

 לתלמידים האלש

מה הרווח ומה ? האם זה נעים ללמוד בכיתה קטנה ?למה יש כל כך מעט תלמידים בכיתה

 ?ההפסד

 

 ?ד"מה יש בבית חב -

מחשבים וטלפונים שאפשר , אולם גדול, יש מסעדה כשרה .ד נמצא בתוך הבית שלנו"בית חב: חני

בקיץ מגיעים גם , יהודים בעיקר מטיילים, כל יום מגיעים המון אנשיםב. לארץמהם להתקשר 

 . שמטיילים עם ההורים שלהם ילדים

בסעודה אנחנו . איש 500-400 -תפילה יש סעודה גדולה להכל שבת אחרי הדלקת נרות וב: דבורי

אנחנו גם יודעים . עם אוכל יש צלחת האורחיםלא יושבים לשולחן השבת עד שלכל אחד מ הילדים

-סעודת ליל אחרי. תפילין להםגם מניחים בימי החול ו ,חדר השכירלאפשר להסביר להם היכן 

יש אורחים מכל . למאה איש שנמשכת לתוך הלילה" קטנה"יש בבית שלנו עוד סעודה  שבת

 .חרדים ועוד ,משגיחי כשרות, דתיים-לא, דתיים: הסוגים

 שאלות לתלמידים

 ?טלפונים ומחשבים ,ד מסעדה כשרה"מדוע יש בבית חב

 ?כיצד הם מרגישים שם? מדוע? ד כדי להתארח"הודים באים לבית חבהאם לדעתכם מטיילים י

 ? כיצד ילדי המשפחה משתלבים בתפקיד המארחים

 

 . ספרו על אורח מעניין שהגיע לאחרונה -

להחליט או , לספר סיפור או: בין מספר אפשריות בסעודה הקטנה כל אורח צריך לבחור: דבורי

. או לומר דבר תורה ,לשיר שיראו , )חסידית בלי מילים מנגינה(לבחור ניגון או , החלטה טובה

הטנק שלו נפגע סיפר שכשהיה בצבא הוא . שבחר לספר סיפורבשבת האחרונה היה אורח מעניין 

 . והוא הצליח לצאת מהטנק ברגע האחרון, הטנק התפוצץ, מפגיעה של טיל
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היא סיפרה לי . ילנדבשבת האחרונה הגיעה ילדה בגילי שמטיילת עם המשפחה שלה בתא: חני

) שישה תלמידים( אצלנו הספר-כי כל בית אותי זה הצחיקוארבעים תלמידות בכיתה שלה שיש 

 .לא מגיע לחצי מהכיתה שלה

כשראתה את . יהדותה כלום עללפני כחמש שנים באה אלינו בחורה יהודייה שלא ידעה : דבורי

 ,מדליקים לכבוד שבתשאלו נרות הסברתי לה ש. המגש הזה מה זהאותי מגש נרות השבת שאלה 

 .קה בהתה בנרות דקות ארוכותיהדלשלאחר ו נרות קשה להדליקיהיא ב

התפעלה היא ספרה לאמי שבשבת שבה הייתה אצלנו . ד"לפני כשבוע חזרה אלינו כאשת שליח חב

שהחליטה לחזור עד המשפחתיות ומהמצוות המיוחדות מ, מהרוגע, השבתמאווירת כך -כל

 . בתשובה

 ות לתלמידיםשאל

 ? ד"ד משפיעים על האנשים שבאים להתארח בבית חב"כיצד שליחי חב

 

 ?מה הדבר הכי כיפי בשליחות -

 .הכי כיף לפגוש אנשים חדשים: דבורי

 להם אין .ממש לבדשהם אני מכירה ילדים אחרים של שליחים . ספר-יש לנו בית' שברוך ה :חני

מתנהל שספר -בית לי שישמפני  יותר נחמד לי  .בביתצריכים ללמוד דרך המחשב הם וספר -בית

 .כמו בית ספר רגיל

 ?תרצי להיות שליחה כשתגדלי -

 .המשיח ונהיה שליחים בבית המקדש אז כבר יגיעעד ' הבעזרת : דבורי

 לסיכום  ותשאל

 ?קשיים חני ודבורי מתמודדות עם אילו

 ?מה הרווח שהן ובני משפחתן מרוויחים מהשליחות
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 כתב השליחותמ: 1נספח 

 A4חצי לכתוב על ו הדף בסגנון עתיקאת ב לעצ :המכתב

 .ַמְמֶלֶכת ֹּכֲהִנים ְוגֹוי ָקדֹוׁש
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 סגולהה הממלכה: 2ספח נ

 :משימה לתלמיד

ֲהִנים. 1 ְמֶלֶכת ַהּכֹ ה ֵחֶלק ִמּמַ ם ַאּתָ ְתאִ . ּגַ קֹומֹות ַהּמַ ּמְ מּוְתךָ ּבַ  .יִמיםהֹוֵסף ֶאת ּדְ

 

 ההשלמה הציור המקום הנושא

שירותיים  אשר יצר

 ציבוריים

 

ה תולה שלט של ברכת /ילד ילדים נוטלים ידיים 

 "ֲאֶׁשר ָיַצר"

נטילת  

 ידיים

 חנות פלאפל

  

 המוכר מניח על הדלפק 

 חצי מנה      

ֶאְפָׁשר ִלֹּטל : ת/ה שואל/ילד

 ָיַדִים

אהבת 

 תורה

ַּגם ֲאִני : ילד רץ עם החומש ים להיכנסמלמד קורא לילד תלמוד תורה

 לֹוֵמד ּתֹוָרה

 

 צניעות

 הוחלון ראו

בו בגדים ש

 צנועים

 ,אם ובתה מסתכלות

הבגדים  ,אימא: הבת אומרת

 .כאן מתאימים לי

ילדה נוספת יוצאת 

, מהחנות ובידה שקית

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          :                                                                  ואומרת

ַּגם ֲאִני קֹוָנה ְּבָגִדים "

 ".ְצנּוִעים

מגרש  ציצית

 כדורסל

שני בחורים מאמני כדורסל 

מהי : "אחד שואל. משוחחים

התלבושת של השחקנים 

 ?"שלך

חבורת ילדים עם כיפות 

 .וציציות רצים ומכדררים

    

מסנן 

 אתרים 

חדר ובו 

 מחשב

: על המסך פרסומת. מחשב

 .... היכנסו עוד היום לאתר 

הילד יושב על כיסא 

המותאם לשולחן המחשב 

ֵאיֶנִּני ִנְכַנס ְלָכל : "וחושב

 ..."ֲאָתר

ביאת 

 המשיח

ילד מגיע בריצה לכיוון  "אני מאמין"אנשים שרים  טקס 

גם אני : "הטקס ואומר

 "מאמין בביאת המשיח

ֵיׁש ָלֶכם : "ילד שואל דלפק מלא בסוגי פיצה שונים חנות פיצה כשרות

ְּתעּוַדת ַּכְׁשרּות ַעל 

 "?ַהִּפיצֹות

. אחים פוגשים בדודים שלהם רחוב 'ברוך ה

מה : הדודים שואלים

? מה שלום ההורים? שלומכם

 ?איך הלימודים

ָּברּו� , 'ָּברּו� ה: "ילד אומר

 ".'ה



 8 ממלכה סגולה 11, כבה צעירהש, ענווה ושליחות ה"ב
 ב מתוך אמונה "מפתח הל 
 המינהל לחינוך דתי 
 

, אהבה' גשנה    
 תיתענווה ושליחות בשילוב שיתוף והשתתפות ומעורבות חבר

 

ַּתֲאִרי� 

 ִעְבִרי

 

 ִסְפִרָּיה

ֵיׁש ּבֹו . ְיָלִדים ְמַמְּלִאים ְׁשֵאלֹון

, ֵׁשם ִמְׁשָּפָחה, ֵׁשם: ְּפָרִטים ְּכמוֹ 

 .ַּתֲאִרי� ֵלָדה, ְּכֹתֶבת

ג "כ: ַהֶּיֶלד חֹוֵׁשב ְורֹוֵׁשם

 . ְּבַּתּמּוז

ַעל ָּכל ַּבִית : "ילד אומר פתח בית עם מזוזה  פתח הבית מזוזה

יֶֻחֶדת ְיהּוִדי ֵיׁש ְׁשִמיָרה  ְמ

 ".ִמַּבחּוץ

 ,ן אדם לחברויב, שבת, תפילה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


