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מתחברות: 

מצגת )10 דקות(
שאלת פתיחה: לא אכפת לי

המורה תכתוב על הלוח בגדול 'לא אכפת לי' ותשאל את הבנות למי יצא בתקופה האחרונה לומר את 
המשפט "לא אכפת לי" ובאיזה הקשר )לא אכפת לי מהציון/ מה יגידו/ שאהיה עייפה(. 

אפשר להעלות לדיון את השאלה "האם זה טוב ש'לא אכפת לי'?". שאלה זו תעלה שוב בהמשך הפעילות 
בהקשר דומה ותקבל מענה בעקבות הלימוד.

מצגת המשך )חלק 3(. במצגת רואים את הילדה צועדת בדרך למשימה, אך נתקלת בקשיים שונים: חום, 
עייפות, עומס לימודי וכדומה. קשיים אלו מאיימים להפריע לה במילוי תפקידה. אך אז מגיעה המלכה 
ומזכירה לה מקרים שונים בהם נהגה באופן לא רגיל )שטות(, ופעלה למרות קשיים שונים. מכך מובן 

שיש לה את הכוח להתגבר על קשיים אלו ולפעול באופן של 'שטות'.

שאלות לדיון: 

האם אמרו לך פעם שאתן 'עושות שטויות'? )או שאתן "לא נורמליות"(? מה הרגשתן )תחושה נעימה 	 
או שלילית?( 

באיזה הקשר? מה היה הנורמה שהתעלמת ממנה באותה סיטואציה? )התעלמות נורמות חברתיות? 	 
שינוי מקוד לבוש מקובל? השקעה במשהו על חשבון זמני אכילה/שינה?(

האם יכולת זו: להתמסר, לפעול באופן לא רגיל, 'לעשות שטויות', היא חיובית או שלילית?	 

מתי הרגשת שאת מתמסרת למען מטרה, עד שלא אכפת לך מהכללים/הרגלים מקובלים?	 

המורה תכוון ללימוד, שעוסק בנושא של "שטות" ונותן את המענה לשאלות שעלו בדיון.

משתתפות: 

לימוד פעיל )15 דקות(
הבנות ילמדו קטעים מתוך המאמר אודות "שטות דקדושה" )נספח 1(. 

הצעות ללימוד פעיל:

לפני הלימוד המורה תתן לכל קבוצת בנות מושג )מתוך המאמר( אותו עליהן להסביר לעצמן ולבנות 	 
הכיתה )אפשר שכל קבוצה תסביר את המושג שלה לפני הלימוד, או תוך כדי הלימוד, כאשר נתקלים 

במושג זה(.

המושגים: עצי שיטים, שטות, אתכפיא, אתהפכא, ַאַהְנֵיּה ֵלּה ְׁשטּוֵתּה ְלַסָּבא, שטות דקדושה, דירה 
בתחתונים.

לכל מושג מצורף הסבר קצר, לצד מקור מפורט )שדורש יותר יכולת למידה והעמקה(. התאימי את 
הכרטיס לרמה וליכולת הלימוד של בנות כיתתך )כרטיסי מושגים, נספח 2(.

בסיכום הלימוד: המורה תסכם את הנלמד )אפשר גם להתייחס לשאלות שעלו בדיון(: במבט ראשון 
'שטות' נתפסת באופן שלילי, אך אפשר גם לעשות "אתהפכא" – להפוך את הכוח הזה לכוח חיובי, 
מהנורמות  התעלמות  תוך  זו  למטרה  להתמסר  ומוכנים  וטובה,  חשובה  למטרה  מתגייסים  כאשר 

הרגילות. זוהי 'שטות דקדושה', וזהו הכלי דרכו אנו בונים את המקדש.

ממשיכות: 

ה'שטויות' של דור השביעי )20 דקות(
זהו  אמנם  כי  תדגיש,  המורה  בעולם.  למען תפקידי  מנורמות  להתעלם  היכולת   – דקדושה  שטות 
תפקידו של כל "הדור השביעי", אך תחדד כי דווקא הנוער, הצעירים, יש להם יותר אומץ ויכולת 
'לצפצף על העולם' ולשנות מההרגלים, והם מוכנים להתמסר למען הערכים החשובים להם. נגייס 

יכולת זו בקדושה.



סיפורים בנושא:

שם פס על העייפות

מבלי  ב'שולחן-ערוך',  תג  וכל  סעיף  כל  קיום  על  בהקפדתו  בלט  ניסן  ר'  החסיד 
לסטות ממנו כהוא-זה. 

מספר החסיד ר' בערקע חן: "פעם הזדמן לי פעם לנסוע ברכבת עם ר' ניסן, וגיליתי 
לסיבת  אותו  כשחקרתי  להירדם!  בלי  תמים  לילה  רגליו  על  לעמוד  נשאר  שהוא 
הדבר, התברר לי שלא היו לו מים לנטילת ידיים בבוקר, ולכן העדיף להישאר ער 

כל הלילה!".

ממכתב של שטות, למכתב של אור

מידי פעם יש גלים של מכתבי-שרשרת. אדם אחד כותב מה שעולה בדעתו, ושולח 
לאנשים, ומבקש מכל אחד לשלוח את המכתב לעשרה אנשים. אשה אחת, קבלה 
מכתב כזה, ונבהלה. היא חששה – מה תעשה אם לא תמלא את הציווי ולא תשלח 
את המכתב לעוד עשרה אנשים? היא כתבה על כך לרבי, והרבי למד מכך, כיצד 
לנצל את הרעיון בקדושה והציע שכל אחד ישלח מכתב לעשרה יהודים ובו יציע לו 

להוסיף במעשה טוב, כדי לקרב את הגאולה.

"בין המכתבים שקיבלתי לאחרונה – התקבל מכתב מאשה אחת מפוחדת ומבוהלת. 
כותב  דורש  שבסיומו   – במכתבה  האשה  מספרת  כך   – מכתב  קיבלתי  קרה?  מה 
המכתב לעשות עשר העתקות ולשלחן לעשר אנשים, וממשיך, שבזכות זה תקבל 
שכר כו', ומכלל הן אתה שומע לאו, שאם לא תשלח עשר העתקות אלו – אוי ואבוי 
לה... ותוכן המכתב מלא שטויות... כותב המכתב לא חותם את שמו, והיא לא יודעת 
מהיכן השיג את כתובתה. בכל אופן, שואלת היא, כיון שקבלה "איום" כזה, האם 
כדאי לה לשלוח עשר העתקות אלו לצאת מידי ספק. עניתי לה, כמובן, שתקרע את 

המכתב ותסיח דעת ממנו לגמרי!

"אחר כך התחלתי לחשוב לעצמי... מהי הכוונה בכך שמאורע כזה הגיע לידיעתי?! עד 
שתפסתי שהכוונה לנצל ענין זה לקדושה... ובנדון דידן – לפרסם דברים האמורים 
זה שכל אחד  ידי  והדרישה לביאת משיח צדקנו, על  לעיל אודות הקיווי הציפיה 
כזה לעוד  ולבקש ממנו לשלוח העתק  לו  ולהציע  ישלח מכתב לעשרה מישראל, 

עשרה מישראל, והולך ומוסיף ואור" )תורת מנחם ה'תשמ"ו א, 735(.

קפה לא רגיל

סוחרים  קבוצת  חודשים.  לכמה  אחת  המתקיים  הגדול,  היריד  אל  נהר  אדם  המון 
יהודים הגיעה למקום והתיישבה בבית קפה. בין הסוחרים היהודים נמנה גם רבי 
והנהיג  כצדיק  נודע  ולימים  במסחר,  עסק  שבצעירותו  מפשיסחא,  בונים  שמחה 

קהילת חסידים.

כולם  בקשו  המלצר  אליהם  הגיע  וכאשר  בעניני מסחר,  ביניהם  הסוחרים שוחחו 
"קפה בחלב". ליתר דיוק, כולם – מלבד אחד. היה זה רבי שמחה בונים שהזמנתו 

היתה שונה במקצת.

"אנא הבא לי קפה ללא חלב", פנה בהחלטיות אל המלצר.

עד מהרה הוגשו ספלי הקפה, ומבטי הסוחרים הופנו אל רבי שמחה בונים. 

"מדוע לא רצית קפה בחלב? האם המשקה שלך טוב יותר מזה שבידינו?", הקניטו 
אותו הסוחרים.



השיב להם רבי שמחה: "חכמינו זכרונם לברכה הורו כי אין לשתות חלב שנחלב 
ללא השגחת יהודי. זאת, מחשש שמא מעורב בחלב גם חלב של בהמה טמאה. כיון 

שכך, מעדיף אני לשתות קפה ללא חלב".

תשובה זו עוררה פרצי צחוק בין הסוחרים. 

"מה יש לך עם חלב טרפה?", בטלו כולם את חששותיו, "האם לא ראית את הפרות 
העומדת בחצר? והרי, מהיכן הביאו את החלב, אם לא מהפרות?".

את  יותר  עוד  הרגיזה  שתיקתו  השיב.  ולא  הסוחרים  דברי  את  שמע  שמחה  רבי 
הסוחרים, והם המשיכו לצחוק עליו וללעוג לו ולרעיונותיו המשונים.

המלצר, שעמד בחדר סמוך שמע חלקי מילים משיחתם של הסוחרים, והבין שהם 
משוחחים על הקפה. 

"האם ערב לכם הקפה?", פנה בשאלה אל הסוחרים.

אותנו על  זה פתאום החלטת לשאול  "אך מדוע  הנהנו הסוחרים בראשם,  "אכן", 
טעמו של הקפה?".

מיוחד  חלב  האורחים שלנו  עבור  "הכנו  סוד,  צופן  בחיוך  הסביר המלצר  "היום", 
במינו. לחלב הפרות הוספנו מעט חלב גמלים. זהו חלב יקר ביותר, המעניק למשקה 

טעם עשיר נפלא, והופך את החלב למשובח יותר".

פניהם של הסוחרים היהודים נפלו. לבם התמלא צער על כך שנכשלו בחלב שאינו 
כשר. כמובן, הם מהרו לבקש את סליחתו של רבי שמחה בונים על כך שלעגו לו, 

והבינו כי מן השמים סייעו לו שלא יכשל.

המורה תציג כרטיסים של נורמות והרגלים מקובלים )נספח 3(. הבנות יבחרו כרטיס וישתפו במקרה 
שהיה, או בשאיפה לעתיד:

לא קשורות  בחוויות שהן  גם  )מתאים לשתף  זה  הרגל  מקרה שהיה: מתי בעבר הצליחו להתגבר על 
לקדושה, כי המטרה היא לחזק את הבנות את היכולת שלהן לפעול בניגוד לנורמות, ואז לכוון אותן לנצל 

יכולת זו לקדושה(.

שאיפה לעתיד: באיזה הקשר היא רוצה להתגבר ולפעול בניגוד לנורמה המקובלת, בקדושה, כדי להגשים 
את תפקיד דור השביעי. אפשר להיעזר במשפטים הבאים )המורה יכולה לרשום על הלוח(:

לא אכפת לי ש...	 

ה........ לא יגידו לי מה לעשות...	 

למרות שהייתי מאוד.....	 

בכלל לא הרגשתי את ה....	 

הבנות ישלימו בתעודות זהות )נספח 4( את השאלות הבאות:  

מה עלול להפריע לי במילוי התפקיד? )כאן אפשר לפרט גורמים שונים שעלו במצגת וכן גורמים 	 
נוספים שהבנות מעלות(

מה ייתן לי כוח להתגבר על ההפרעות? )הרעיון של שטות דקדושה(	 

ממי אני יכולה לשאוב השראה וכוח להתגברות? )כאן אפשר להתייחס לדוגמאות מרבותינו נשיאנו 	 
המופיעות במאמר, לדמותו של סבא, וכן לדמויות שונות שהבנות מכירות(



 >>> נספח 1
לימוד קטע מתוך המאמר ‘באתי לגני’ התשי”א

הכלי שמביא לנצחון: שטות דקדושה )אות ו, ז( 
עצי שיטים מלשון שטות

ְוִהֵּנה ְּבִסּיּום ַהַּמֲאָמר ְמָבֵאר, ֲאֶׁשר ִלְהיֹות ִּכי ַמה ֶּׁשִעַּקר ְׁשִכיָנה ַּבַּתְחּתֹוִנים, ִהֵּנה ִעַּקר ַהִּגּלּוי ִמֶּזה 
ָהָיה ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש, ִהֵּנה ֶזהּו ַהַּטַעם ֶׁשַהִּמְׁשָּכן ָהָיה ֵמֲעֵצי ִׁשִּטים ַּדְוָקא, ִמְּפֵני ֶׁשַהַּכָּוָנה הּוא ַלֲהֹפְך 
ַהְּׁשטּות ִּדְלֻעַּמת ֶזה והשטות של ֶנֶפׁש ַהַּבֲהִמית ִלְׁשטּות ִּדְקֻדָּׁשה, ּוְכַמֲאַמר ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם-

ִלְבָרָכה ַאַהְנֵיּה ֵלּה ְׁשטּוֵתּה ְלַסָּבא, ֲעבֹוָדה ּוִבּטּול ֶׁשְּלַמְעָלה ִמַּטַעם ָוַדַעת. 

אתהפכא: להפוך את השטות ל'שטות דקדושא'

ְוִהֵּנה ַעל ְיֵדי ִאְתַּכְפָיא ְוִאְתַהְּפָכא ִלְׁשטּות ִּדְקֻדָּׁשה ַעל ְיֵדי ֶזה ְמַמְּלִאים ַּכָּוַנת ַהְּבִריָאה, ֶׁשִהיא 
ִלְהיֹות לֹו ִיְתָּבֵרְך ִּדיָרה ַּבַּתְחּתֹוִנים, ְוֶזה ֶׁשַעל ְיֵדי ִאְתַּכְפָיא ְוִאְתַהְּפָכא ַנֲעֵׂשית ִּדיָרה ַּבַּתְחּתֹוִנים, 

ָּבאִתי ְלַגִּני, הּוא ְּבַמְדֵרָגה יֹוֵתר ַנֲעֵלית ִמֹּקֶדם ַהֵחְטא.

ַאז  ֲחִביִבין,  ַהְּׁשִביִעין  ְוָכל  ַהָּזֵקן,  ַאְדמֹו"ר  ִלְכבֹוד-ְקֻדַּׁשת  ַהְּׁשִביִעי  ּדֹור  ֵמִאָּתנּו,  ּתֹוְבִעים  ְוֶזה 
ֲהַגם ַאז ְמ'ָהאט ָּדאס ִניט ַפאְרִּדיְנט אּון ִניט אֹויְסֶּגעָהאֶרעֶוועט )=שלמורות שלא מגיע לנו ולא 
עבדנו על זה(, ִמָּכל ָמקֹום ָּכל ַהְּׁשִביִעין ֲחִביִבין ְוָהֲעבֹוָדה ְּדדֹור ַהְּׁשִביִעי הּוא ְלַהְמִׁשיְך ַהְּׁשִכיָנה 
ְלַמָּטה ַמָּמׁש. ַלֲהֹפְך ַהְּׁשטּות ְּדֶנֶפׁש ַהַּבֲהִמית, ֲאֶׁשר ָיַדע ֱאיַנׁש ְּבַנְפֵׁשּה  ַאז ֶער ָהאט ָּדאס, אּון 
ֶּדעם ָקאְך פּון ֶנֶפׁש ַהַּבֲהִמית ָוואס ֶער ָהאט ָּדאס אּון ֶאְפָׁשר ַאָמאל ָנאְך ִניֶדעִריֶקער, )=יודע 
האדם בעצמו שיש בו את השטות הזו ואת החיות של נפש הבהמית, לפעמים נמוך מזה( 

ַלֲעׂשֹות ִמֶּזה ְוַלֲהֹפְך ֶאת ֶזה ִלְׁשטּות ִּדְקֻדָּׁשה.

 



 >>> נספח 2
כרטיסי מושגים

עצי שיטים
המדרש נבנה מעצי שיטים. מאין היו לבני ישראל במדבר עצי שיטים?

כאשר ירד יעקב אבינו למצרים, צפה ברוח הקודש את יציאת מצרים ואת בניית המשכן. 
הוא ידע שיצטרכו עצי שיטים במדבר. לכן הביא איתו מארץ כנען שתילים של עצי ארז, 
שתל אותם בארץ מצרים, ואמר לבני ישראל שבבוא היום, יקחו את העצים למדבר ויקימו 

מהם את המשכן.

ואכן, ביציאת מצרים, בני ישראל לקחו קורות של עצי שיטים, ששימשו בהמשך לבניית 
המשכן.

שטות 
במאמר ‘באתי לגני’ תש”י, מסביר הרבי הריי”ץ ששטות היא הטיה מהרגיל. למעשה, יהודי 

“אינו רוצה ואינו יכול להיות נפרד מאלוקות”. לכן, אם יגידו לו לעבוד עבודה זרה הוא מיד 

ימסור את הנפש, כדי להישאר מחובר לה’. אך, כשאנו עומדים בפני התמודדות, היצר הרע 

גורם לנו למחשבה של שטות, וטוען שזו “עבירה קטנה” ובעבירה אחת “לא יקרה כלום”, 

ו”זה לא יפריד אותנו מה’” וכך מביא אותנו לחטוא )בעוד שהאמת היא שכל עבירה מפרידה 

אותנו מה’ במידה מסוימת(.

ְּדַהְינּו ֶׁשֵּיׁש ָּדָבר ֶׁשהּוא ֶאְמָצִעי )נורמלי, מקובל(, ְוַהַהָּטָיה ְלֵאיֶזה ַצד, ְלַמְעָלה אֹו ְלַמָּטה, ִנְקֵראת 

ֶּדֶרְך  הּוא  ְוַהָּׂשָגה  ִּדיִדיָעה  ְוַהָחְכָמה,  ֵמַהְּיִדיָעה  ַהַהָּטָיה  הּוא  ִּדְׁשטּות  ְׁשטּות,  ֵּפרּוׁש  ְוֵכן  ִׁשָּטה, 

ִתְׂשֶטה  “ִּכי  ֶׁשָּכתּוב  ּוְכמֹו  ֶזה   ִּדְלֻעַּמת  ְׁשטּות  ֵיׁש  ְוִהֵּנה  ְׁשטּות.  ִנְקָרא  ִמֶּזה  ְוַהַהָּטָיה  ַהִּמּצּוַע, 

ִאְׁשּתֹו”, ּוֵפֵרׁש ַרִׁש”י ֵּתט ִמַּדְרֵכי ַהְּצִניעּות, ּוְכִתיב “ַוֵּיֶׁשב ִיְׂשָרֵאל ַּבִּׁשִּטים”, ֶׁשהּוא ִעְנַין ַהְּׁשטּות 

ִּדְלֻעַּמת ֶזה ּוְכַמֲאַמר ַרַז”ל “ֵאין ָאָדם עֹוֵבר ֲעֵבָרה ֶאָּלא ִאם ֵּכן ִנְכַנס ּבֹו רּוַח ְׁשטּות”, ְורּוַח ַהֶּזה 

ְמַכֶּסה ַעל ָהֱאֶמת, ְורּוַח ְׁשטּות הּוא רּוַח ַהְּקִלָּפה ְוִסְטָרא ַאֲחָרא, ְוִנְקָרא “ְׁשטּות” ַעל ֶּדֶרְך ֶמֶלְך 

“ַוֲהָוָי’  ֶׁשָּכתּוב  ּוְכמֹו  ְוַחִּיים,  ֱאֶמת  הּוא  דֱאֹלקּות  ְוַהִּגּלּוי,  ָהאֹור  ַעל  ַהְּמַכִּסים  ְוֵהם  ּוְכִסיל,  ָזֵקן 

ֱאֹלִקים ֱאֶמת הּוא ֱאֹלִקים ַחִּיים”, ְוָהרּוַח ְׁשטּות ְמַכֶּסה ַעל ָהֱאֶמת ְוַהַחּיּות ֱאֹלִקית, ְוָלֵכן ִנְקָרא 

ְּבֵׁשם “ְקִלָּפה”, ּוְכמֹו ַהְּקִלָּפה ַהְּמַכָּסה ַעל ַהְּפִרי, ֵּכן ָהרּוַח ְׁשטּות ְמַכֶּסה ַמְעִלים ּוַמְסִּתיר ַעל ָהאֹור 

ְּדִגּלּוי ֱאֹלקּות. 

ֶזהּו ַהִּסָּבה ַמה ֶּׁשֶאְפָׁשר ֲאֶׁשר ָהָאָדם ָיכֹול ִלְהיֹות ַחס-ְוָׁשלֹום עֹוֵבר ֲעֵבָרה, ְּדִלְכאֹוָרה ֵאיְך ֶאְפָׁשר 

ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ָיבֹוא ָהָאָדם ִליֵדי ֲעֵבָרה, ְוהּוא ַרק ְלִפי ֶׁשֵאינֹו ַמְרִּגיׁש ֶׁשָּבֶזה הּוא ִנְפָרד ֵמֱאֹלקּות, 

ְוִנְדֶמה לֹו ֲאֶׁשר עֹוֶדּנּו ְּבַיֲהדּותֹו, ְוִאם יֹוֵדַע ֶאת ָהֱאֶמת ְּכמֹו ֶׁשהּוא, ֶׁשַעל ְיֵדי ַהֵחְטא ְוָעֹון ַנֲעֶׂשה 

ִנְפָרד ֵמֱאֹלקּות, ֲהֵרי ֹלא ָהָיה עֹוֶׂשה ֶאת ְּדַבר ָהֲעֵבָרה ַרֲחָמָנא-ִלְּצָלן ְּבׁשּום ֹאֶפן, ְלִפי ֶׁשְּבֶטַבע ָּכל 

ִיְׂשָרֵאל ֶׁשֵאינֹו רֹוֶצה ְּבׁשּום ֹאֶפן, ְוֵאינֹו ָיכֹול ְּכָלל ִלְהיֹות ִנְפָרד ֵמֱאֹלקּות.



אתכפיא 
מלשון כפיה. מושג זה מבטא את מידת השליטה ברע. זהו מצב שהרע קיים במלוא עוצמתו 

ובכל זאת כופים אותו בעל כורחו.

תניא פרק יג: ֶׁשֶּנֶפׁש ָהֱאֹלִהית ִמְתַאֶּמֶצת ּוִמְתַּגֶּבֶרת ַעל ֶנֶפׁש ַהַּבֲהִמית, ִּבְמקֹור ַהְּגבּורֹות ֶׁשִהיא 

ּוְלהֹוִליד  ָּברּוְך־הּוא,  ֵאין־סֹוף  ִּבְגדּוַלת ה’  ְלִהְתּבֹוֵנן  ִּביָנה – ההתגברות נובעת מהתבוננות – 

ַאֲהָבה ַעָּזה ַלה’ ְּכִרְׁשֵפי ֵאׁש ֶּבָחָלל ַהְּיָמִני ֶׁשְּבִלּבֹו, ְוָאז ִאְתַּכְפָיא○ ִסְטָרא ַאֲחָרא ֶׁשֶּבָחָלל ַהְּׂשָמאִלי 

– הרע בחלל השמאלי שבלב נהיה כפוף לטוב. 

אתהפכא 
מלשון הפיכה. מושג זה מתייחס למידת השליטה ברע. אתהפכא הוא מצב מתקדם יותר 

)ביחס למושג ‘אתכפייא’(, בו הצליחו להפוך את הרע ולגייס אותו לצד הטוב.

ַאֲחָרא  ִסְטָרא  ִאְתַּכְפָיא  ִלְהיֹות  ַּבֲעבֹוָדתֹו  ּפֹוֵעל  ַּכֲאֶׁשר  ַאֲחָרא”,  ִסְטָרא  ִאְתַּכְפָיא  “ַּכד  ְוֶזהּו 

ְוִאְתַהְּפָכא ֲחׁשֹוָכא ִלְנהֹוָרא, ִהֵּנה ִיְתרֹון ָהאֹור הּוא ֵמַהֹחֶׁשְך ַּדְוָקא, ְוַהְינּו ְּדַכֲאֶׁשר ַהֹחֶׁשְך ֶנְהָּפך 

ְלאֹור, ִהֵּנה ַנֲעֶׂשה ִיְתרֹון ָהאֹור, ֶׁשָהאֹור ֵמִאיר ְּבִגּלּוי ַעד ֲאֶׁשר ָיִאיר ְלַמָּטה ַמָּמׁש, ְוַהְינּו ֶׁשִּנְמָׁשְך 

ִסְטָרא  ִאְתַּכְפָיא  “ַּכד  ְוֶזהּו  ְּבָׁשֶוה.  ָהעֹוָלמֹות  ְּבָכל  הּוא  ַהְמָׁשָכתֹו  ֹאֶפן  ֲאֶׁשר  ָּכֶזה,  ְּבֹאֶפן  ָהאֹור 

ַאֲחָרא ִאְסַּתֵּלק ְיָקָרא ְדקּוְדָׁשא ְּבִריְך הּוא ְּבכּוְלהּו ָעְלִמין”, ְּבִחיַנת ָהאֹור, ֶׁשִּנְמָׁשְך אֹור ַהּסֹוֵבב 

ָּכל ָעְלִמין ֶׁשֹאֶפן ַהְמָׁשָכתֹו ִּבְבִחיַנת סֹוֵבב ּוַמִּקיף ְּבָכל ָהעֹוָלמֹות ְּבָׁשֶוה, ְוִאם ֵּכן ֵמִאיר ַּגם ְלַמָּטה 

ְּכמֹו ֶׁשָּכַתְבנּו ְלַמְעָלה. ְוֶזהּו “ְוָעׂשּו ִלי ִמְקָּדׁש ְוָׁשַכְנִּתי ְּבתֹוָכם”, ְּבתֹוְך ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד, ַעל ְיֵדי 

ָהאֹור,  ִיְתרֹון  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ַנֲעֶׂשה  ִהֵּנה  ִלְנהֹוָרא,  ֲחׁשֹוָכא  ְוִאְתַהְּפָכא  ִאְתַּכְפָיא  ִּדְבִחיַנת  ָהֲעבֹוָדה 

ְּדִאְסַּתֵּלק ְיָקָרא ְּדקּוְדָׁשא ְּבִריְך הּוא ְּבכּוְלהּו ָעְלִמין, ֶׁשֵּמִאיר ּוִמְתַּגֶּלה אֹור ַהּסֹוֵבב.

ַאַהְנֵיּה ֵלּה ְׁשטּוֵתּה ְלַסָּבא
זהו ציטוט מתוך הגמרא )בבלי כתובות יז א(. תרגום: עמדה לו שטות לסבא.

ביטוי זה מגיע בהמשך לסיפור על רבי יהודה שהיה נוהג לקחת הדסים ולרקוד אתם לפני 
הכלה. הוא היה עושה להטוטים עם שלושה ענפי הדס וכך משמח את הכלה. כאשר נפטר 
ואמרו חכמים, שזה  מיטתו עמוד של אש, שמסמל את השכינה.  היה מעל  יהודה,  רבי 

בזכות ה”שטות” שהיה עושה. 

למילה שטות כמה הסברים:

א. מלשון שוט, מקל של הדס. 

ב. מלשון ‘שטות’, מעשה לא רגיל. מעשהו של רבי יהודה לא תאם את מעמדו. רבי יהודה 
היה תלמיד חכם חשוב, ולמרות זאת, עשה ‘שטות’, הוריד מכבודו, כדי לשמח חתן וכלה.

בזכות מעשה זה, שלא היה מקובל ורגיל, זכה רבי יהודה לעמוד שכינה שילווה את מיטתו.

)תלמוד בבלי ְּכֻתּבֹות יז ַעּמּוד א( 



שטות דקדושה
שטות דקדושה – שטות היא היכולה לעשות פעולה שאינה נורמלית, לא מקובלת.  כאשר 

אדם מנצל יכולת זו, של שטות, כדי לפעול בתורה ובמצוות זהו ‘שטות דקדושה’. למשל, 

אם הוא רגיל לאכול או לישון בשעה מסוימת, אך הוא מזיז את ההרגל לשם קביעות 

בתפילה או בלימוד, זוהי ‘שטות דקדושה’. או, אם בסביבתו רגילים לנהוג או להתלבש 

בדרך מסוימת שאינה לפי רצון ה’, והוא נוהג באופן שונה מהרגיל מתוך יראת שמים, הרי 

זו ‘שטות דקדושה’.

ֲחׁשֹוָכא  ְלַאֲהָפָכא  הּוא  ּוִמְקָּדׁש  ְּבִמְׁשָּכן  ֶׁשָהֲעבֹוָדה  ְוִלְהיֹות  תש”י:  לגני’  ‘באתי  מאמר  מתוך 

ִלְנהֹוָרא ְּדַהֹחֶׁשְך ַעְצמֹו ָיִאיר, ְוַהְינּו ְּדֵמַהְּׁשטּות ִּדְלֻעַּמת ֶזה ִיְהֶיה ִּבְבִחיַנת ְׁשטּות ִּדְקֻדָּׁשה, ָלֵכן 

ִמן  ַהְּלַמָּטה  ִמן  ְוַנֲעֶׂשה  ַהִּמְתָּבֵרר  ַהַּדַעת  ִמן  ַהְּלַמְעָלה  ְוַהְינּו  ַּדְוָקא,  ִׁשִּטים  ֵמֲעֵצי  ַהִּמְׁשָּכן  ָהָיה 

ַהַּדַעת. ְוֶזהּו “ְוָעׂשּו ִלי ִמְקָּדׁש ְוָׁשַכְנִּתי ְּבתֹוָכם”, ְּבתֹוְך ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד, ְוֶזה ָּבא ַעל ְיֵדי ֲעבֹוַדת 

ָהָאָדם ַּבֲעבֹוַדת ַהֵּברּוִרים ֶׁשּלֹו, ֶׁשּפֹוֵעל ְלַאֲהָפָכא ֲחׁשֹוָכא ִלְנהֹוָרא, ְוַהְינּו ַלֲהֹפְך ֶאת ַהְּלַמָּטה ִמן 

ַהַּדַעת ְּדעֹוָלם )פּון ֶוועְלט(, ֶׁשִּיְהֶיה ִמֶּזה ְלַמְעָלה ִמן ַהַּדַעת, ְּדֶיְׁשָנם ַּכָּמה ְּדָבִרים ָּבָאָדם ֶׁשהּוא 

ְמִזיִזים אֹותֹו  ֶׁשִּבְלִּתי  ֹחק  ְּכמֹו  ֵהם  ָהֵאֶּלה  ְוַהְּדָבִרים  ֶוועְלט,  ַאזֹוי טּוט  ַווייֶלע  ֵּכן  ְועֹוֶׂשה  נֹוֵהג 

ִמְּמקֹומֹו ְלִפי ְּדֵכן הּוא ַהְנָהַגת ָהעֹוָלם, ּוְכמֹו ְּבַכָּמה ִעְנְיֵני ִנימּוס ְוַהּדֹוֶמה כּו’, ִהֵּנה ֶאת ֶזה ְצִריִכים 

ְלָהְפכֹו ֶאל ַהְּלַמְעָלה ִמן ַהַּדַעת ָּבֲעבֹוָדה, ּוְכמֹו ַעל ֶּדֶרְך ָמָׁשל ְזַמֵּני ָהֲאִכיָלה ּוְזַמֵּני ַהֵּׁשָנה, ִהֵּנה 

ְלִהְתַעֵּסק ְּבַמָּׂשא ּוַמָּתן, ּוִמָּכל  ְּכֶׁשָּצִריְך  ְוַגם  ּוְזַמִּנים,  ְּבִעִּתים  ֶהְרֵּגׁש ָהעֹוָלם ֵהם ְקבּוִעים  ִמַּצד 

ַהְּקִביעּות  ּוְזַמֵּני  ְוִעָּקר,  ְּכָלל  ִנְדִחים  ּוִבְלִּתי  ִנָּזִזים  ִּבְלִּתי  ָהֹרב  ִּפי  ַעל  ָהֵאּלּו  ְזַמִּנים  ִהֵּנה  ָמקֹום 

ֶׁשל ּתֹוָרה ּוְתִפָּלה ֵהם ִנְדִחים ְוֵאין ָלֶהם ֶקַבע, ְוֵיׁש ֶׁשֵהם ִנְדִחים ַחס-ְוָׁשלֹום ְלַגְמֵרי, ִהֵּנה ָהָאָדם 

ֲאֶׁשר נֹוֵתן ֵאיֶזה ֶחְׁשּבֹון ְלַנְפׁשֹו, ַהִאם ֵיׁש ֵאיֶזה ָחְכָמה ְּבַהְנָהָגה ָּכזֹו, ְּדִמי הּוא ַהּיֹוֵדַע ִעּתֹו ּוְזַמּנֹו, 

ְוִכְדִאיָתא ְּבִמְדַרׁש ַרָּבה “ֵאין ָאָדם ַׁשִּליט לֹוַמר ַהְמִּתינּו ִלי ַעד ֶׁשֶאֱעֶׂשה ֶחְׁשּבֹונֹוַתי ְוַעד ֶׁשֲאַצֶּוה 

ִיֵּתן ָּכל ַנְפׁשֹו ַעל ָּדָבר ֶׁשֵאין ּבֹו ַמָּמׁש ְּכָלל, ְוַעל ָהִעָּקר ַמה ֶּׁשָהְיָתה ַהַּכָּוָנה  ְלֵביִתי” כּו’, ְוֵאיְך 

ִּביִריַדת ִנְׁשָמתֹו ְלַמָּטה הּוא ׁשֹוֵכַח ְלַגְמֵרי, ְוהּוא ַרק ִמַּצד ָהרּוַח ְׁשטּות ֶׁשְּמַכֶּסה ַעל ָהֱאֶמת, ִהֵּנה 

ֹזאת ִּתְהֶיה ֲעבֹוָדתֹו ַלֲהֹפְך ְׁשטּות ֶזה ְּדעֹוָלם, ְוַיֲעֹמד ַעל ַנְפׁשֹו ְוִיְקַּבע לֹו ִעִּתים ַלּתֹוָרה, ְוָאז ִהֵּנה 

“ְוָׁשַכְנִּתי ְּבתֹוָכם”, ֶׁשָּיִאיר לֹו ִּגּלּוי אֹור ֱאֹלִקי ְּבַנְפׁשֹו, ְוֶזהּו ַּכד ִאְתַּכְפָיא ִסְטָרא ַאֲחָרא, ֶׁשַעל ְיֵדי 

ֶׁשּפֹוֵעל ַלֲהֹפְך ֶאת ַהְּׁשטּות ְּדֶנֶפׁש ַהַּבֲהִמית אּון ֶּדעם ָקאְך פּון ֶוועְלט ֶאל ַהְּקֻדָּׁשה ְּבִקּיּום ַהּתֹוָרה 

ְוַהִּמְצוֹות, ָאז ִאְסַּתֵּלק ְיָקָרא ְּדקּוְדָׁשא ְּבִריְך הּוא ְּבכּוְלהּו ָעְלִמין, ֶׁשֵּמִאיר ּוִמְתַּגֶּלה אֹור ַהּסֹוֵבב 

ָּכל ָעְלִמין.

 



דירה בתחתונים
זוהי תכלית הבריאה. ‘תחתונים’ הוא כינוי לעולם הזה, הגשמי. ‘דירה’ הוא מצב בו אדם 

חש בנוח, מרגיש בבית. עבודתנו היא להפוך את העולם הזה ל’דירה’ ובית, משכן לשכינה. 

לגלות את הקדושה בעולם, כך שהקב”ה יוכל לשכון בעולם בגלוי. למעשה, הביטוי “דירה 

שמטבעם  בתחתונים,  להיות  צריך  המקום  אחד  מצד   – והיפוכו  דבר  הוא  בתחתונים” 

מסתירים על הנוכחות של ה’, ויש בהם רוע וכפירה; מצד שני צריך להיות “דירה”, דהיינו 

גילוי הנוכחות של ה’, שזה דבר ששייך לעליונים.

ְּבִריַאת  ֶׁשַּתְכִלית  ִזְכרֹוָנם־ִלְבָרָכה,  ַרּבֹוֵתינּו  ַמֲאַמר  ידוע  ֹזאת -  ְוִהֵּנה, מּוַדַעת  ֶּפֶרק לו:  תניא 

עֹוָלם ַהֶּזה הּוא – ֶׁשִּנְתַאָּוה ַהָּקדֹוׁש־ָּברּוְך־הּוא ִלְהיֹות לֹו ִּדיָרה ְּבַתְחּתֹוִנים1.

עֹוָלמֹות  ִּבְׁשִביל  ֵאינֹו   – ְלַמְדֵרָגה  ִמַּמְדֵרָגה  ִויִריָדָתם  ָהעֹוָלמֹות  ִהְׁשַּתְלְׁשלּות  ַּתְכִלית  ְוִהֵּנה, 

ָהֶעְליֹוִנים, הֹוִאיל ְוָלֶהם ְיִריָדה ֵמאֹור ָּפָניו ִיְתָּבֵרְך.

ַנַחת רּוַח  ִלְהיֹות  ִיְתָּבֵרְך,  ִּבְרצֹונֹו  ָעָלה  ֶׁשָּכְך  ַהַּתְחּתֹון. מפני  ַהֶּזה  ַהַּתְכִלית הּוא – עֹוָלם  ֶאָּלא 

ְלָפָניו ִיְתָּבֵרְך, ַּכד ִאְתַּכְפָיא○ ִסְטָרא ַאֲחָרא ְוִאְתַהֵּפְך ֲחׁשֹוָכא ִלְנהֹוָרא4 – כאשר ה’סטרא אחרא’ 

מתכופפת והחושך נהפך לאור.

כלומר: ה’ רצה ֶׁשָּיִאיר אֹור ה’ ֵאין־סֹוף ָּברּוְך־הּוא ִּבְמקֹום ַהֹחֶׁשְך ְוַהִסְטָרא ַאֲחָרא ֶׁשל ָּכל עֹוָלם 

ַהֶּזה ּכּוּלֹו, ְּבֶיֶתר ְׂשֵאת ְוֶיֶתר ָעז ְוִיְתרֹון אֹור ִמן ַהֹחֶׁשְך, ֵמֶהָאָרתֹו ְּבעֹוָלמֹות ֶעְליֹוִנים, ֶׁשֵּמִאיר ָׁשם 

ַעל ְיֵדי ְלבּוִׁשים ְוֶהְסֵּתר ָּפִנים, ַהַּמְסִּתיִרים ּוַמֲעִליִמים את אֹור ֵאין־סֹוף ָּברּוְך־הּוא, כדי ֶׁשֹּלא 

ִיָּבְטלּו העולמות ִּבְמִציאּות.

ְוָלֶזה - ולכן ָנַתן ַהָּקדֹוׁש־ָּברּוְך־הּוא ְלִיְׂשָרֵאל ֶאת ַהּתֹוָרה, ֶׁשִּנְקֵראת “עֹוז” ְו”ֹכַח”. 



 >>> נספח 3
כרטיסי נורמות

זמנים

לבוש
מקובל

קידמה 
טכנולוגית

שעות
שינה

רצון להיות
כמו כולם

הנוחות
שלי 

ארוחות
מסודרות

לחץ
לימודי

סגנון
שיחה 



 >>> נספח 4
תעודת זהות

למה דווקא אני? 

כיצד אוכל להשתמש בהם? 

מי המודל לתפקיד?

מה יתן לי כוח להתגבר על ההפרעות? 

מה התפקיד? 

ממי אני יכולה לשאוב השראה 
וכוח להתגברות? 

מה עלול להפריע לי במילוי התפקיד? 

אילו משאבים קבלתי? 


