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  ב"ה

        

        

        

        

        

        

        

        

        רציונאלרציונאלרציונאלרציונאל| | | | 

כחסידים אנו מודעים לאחריות בהנהגה 

שתשמש כדוגמא לסביבה ותייצג כראוי, אנו 

אמונים על אחריות כלפי הזולת בגשמיות 

וברוחניות, וחיים עם תחושת האחריות 

הגאולה. מה זו בעצם האישית להבאת 

בהסבר המונח אחריות ישנן  אחריות?

יכולתו וכושרו של האדם תפיסות שונות: 

לראות את ההיבטים ואת הצדדים השונים 

בקבלת החלטות ובביצוען, הרגשת מחויבות 

בקשר שבין החלטות  הכרהלנקיטת פעולה, 

לבין תוצאותיהם, מוכנות האדם  םומעשי

לשאת בתוצאות מעשיו, הרגשת מחויבות 

בהתבסס על תפיסות  לגבי התוצאה ועוד.

 ניתן לזהות את מרכיבי ו ואחרותאל

והערכה  עשייה ,האחריות האישית: אכפתיות

גילוי אחריות על מרכיביה     .לאחר העשייה

השונים נדרשת בכל תחומי החיים, אדם 

לבצע שינוי בפן האישי ,  הלוקח אחריות יכול

  במעגל הלאומי ואף לשנות את העולם כולו.

        

        היחידההיחידההיחידההיחידה    מטרותמטרותמטרותמטרות| | | | 

להבחין בתפיסות המציאות השונות:  >>>>

  מיקוד שליטה פנימי/ חיצוני. 

להסיק שמיקוד שליטה פנימי מביא  >>>>

  ללקיחת אחריות.

להבין שלקיחת אחריות באה לידי ביטוי  >>>>

נכונה של בגילוי אכפתיות, בעשייה ובהערכה 

  .תוצאות

להבין שלקיחת אחריות הכרחית ליצירת > > > > 

  .שינוי

להחשף למצבים מחיי היום יום הדורשים  >>>>

  גילוי אחריות.

לעודד לקיחת אחריות בתחומים  >>>>

  .משמעותיים בגיל זה

  

        

                

                             

                                                                        

                                                                                                                                    
   

 לקחת אחריות בידייםלקחת אחריות בידייםלקחת אחריות בידייםלקחת אחריות בידיים

        מבנה השיעור <<<<מבנה השיעור <<<<מבנה השיעור <<<<מבנה השיעור <<<<        

  דק' 15 �      זו אני!/ מליאה      -במבט פנימי  פתיחה:פתיחה:פתיחה:פתיחה:

  דק' 25  �מגלים אחריות/ יחידני, מליאה  השיעור:השיעור:השיעור:השיעור:גוף גוף גוף גוף 

        דק' 5   �           אחריות על יד אחת/ מליאה      סיום: סיום: סיום: סיום:                                 

        

        מהלך הפעילותמהלך הפעילותמהלך הפעילותמהלך הפעילות>>>> >>>> >>>> >>>> 
        

                דק'    דק'    דק'    דק'        15151515    ����                                                                                                                                                                          זו אני!/ מליאה -במבט פנימי : : : : ההההפתיחפתיחפתיחפתיח| | | | 

). חלק מהשפטים 1כתוב משפט (נספח  כל בת מקבלת רצועת בריסטול עליה �

מיקוד שליטה חיצוני. על הלוח  -מבטאים תפיסה של מיקוד שליטה פנימי, והאחרים 

): "מסכימה" ו"לא מסכימה". בסבב כל בת קוראת 2תולה המורה שני שלטים (נספח 

  את המשפט שבידה ותולה אותו על הלוח בהתאם לדעתה.
        

תנהל המורה דיון במליאה שיעמוד על המאפיין לאחר שכל המשפטים נתלו על הלוח, 

את רוב המשפטים שהסכימו עליהם, לעומת המשפטים שלא הסכימו עליהם, ותוביל 

אני משפיעה על התוצאות. לעומת 'מיקוד שליטה  -להגדרה של 'מיקוד שליטה פנימי' 

  גורמים חיצוניים משפיעים על התוצאות. -חיצוני' 
        

        לשאלות דיוןלשאלות דיוןלשאלות דיוןלשאלות דיון    | דוגמאות| דוגמאות| דוגמאות| דוגמאות

  ה מוביל להצלחה?> מ

  > מי 'אשם' בכישלון?

  > האם לאדם הקטן יש יכולת השפעה?

  > מי אחראי לתכונות האישיות?  
  

כדי להוביל למשמעות המעשית של השוני בין שתי התפיסות תבחר המורה שתי  �

בנות לקדמת הכיתה. האחת תייצג את התפיסה הפנימית, והשניה את התפיסה 

) ולאחריו תפנה שאלות זהות לשתי הנציגות, 3(נספח  החיצונית. המורה תציג מקרה

וכל אחת תענה בהתאם לתפיסה אותה היא מייצגת (דוגמאות לשאלות ותשובות 

  ). 3בנספח 

ליצירת חוויה כדאי לעשות את הפעילות במהירות. להנחות את הבנות מראש  הערה למורה:הערה למורה:הערה למורה:הערה למורה:

  .שעליהן לענות על השאלות באופן מיידי ללא השתהות

        

        סיכום בינייםסיכום בינייםסיכום בינייםסיכום ביניים| | | | 

עת שאני עת שאני עת שאני עת שאני תנאי הכרחי להתקדמות הוא להבין ולדעת שהשליטה היא בידי! כאשר אני יודתנאי הכרחי להתקדמות הוא להבין ולדעת שהשליטה היא בידי! כאשר אני יודתנאי הכרחי להתקדמות הוא להבין ולדעת שהשליטה היא בידי! כאשר אני יודתנאי הכרחי להתקדמות הוא להבין ולדעת שהשליטה היא בידי! כאשר אני יוד

אנסה לפעול, לשנות, להשיג. גם אם ישנם גורמים חיצוניים אנסה לפעול, לשנות, להשיג. גם אם ישנם גורמים חיצוניים אנסה לפעול, לשנות, להשיג. גם אם ישנם גורמים חיצוניים אנסה לפעול, לשנות, להשיג. גם אם ישנם גורמים חיצוניים זו שמשפיעה על המצב, זו שמשפיעה על המצב, זו שמשפיעה על המצב, זו שמשפיעה על המצב, 

המקשים עלי נדרש ממני לעשות משהו בהתאם לתנאים... בסופו של דבר אני צריכה המקשים עלי נדרש ממני לעשות משהו בהתאם לתנאים... בסופו של דבר אני צריכה המקשים עלי נדרש ממני לעשות משהו בהתאם לתנאים... בסופו של דבר אני צריכה המקשים עלי נדרש ממני לעשות משהו בהתאם לתנאים... בסופו של דבר אני צריכה 

        "אם אין אני לי מי לי"! "אם אין אני לי מי לי"! "אם אין אני לי מי לי"! "אם אין אני לי מי לי"!     ----יחת אחריות אישית ליצירת שינוי יחת אחריות אישית ליצירת שינוי יחת אחריות אישית ליצירת שינוי יחת אחריות אישית ליצירת שינוי ב': לקב': לקב': לקב': לק----זהו הא'זהו הא'זהו הא'זהו הא'לעשות זאת! לעשות זאת! לעשות זאת! לעשות זאת! 

ידיעה כזו אין משמעותה האשמה עצמית, אלא ניסיון לבחון מה עשיתי ומה אני יכולה ידיעה כזו אין משמעותה האשמה עצמית, אלא ניסיון לבחון מה עשיתי ומה אני יכולה ידיעה כזו אין משמעותה האשמה עצמית, אלא ניסיון לבחון מה עשיתי ומה אני יכולה ידיעה כזו אין משמעותה האשמה עצמית, אלא ניסיון לבחון מה עשיתי ומה אני יכולה 

  .לעשות אחרתלעשות אחרתלעשות אחרתלעשות אחרת
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        | הגדרה דידקטית| הגדרה דידקטית| הגדרה דידקטית| הגדרה דידקטית

  בידי הכח להצליח בגדול.

  אכפת לי ואעשה הכל!

  

        הרחבת ההגדרה הדידקטיתהרחבת ההגדרה הדידקטיתהרחבת ההגדרה הדידקטיתהרחבת ההגדרה הדידקטית| | | | 

מיקוד שליטה פנימי אני זו שמשפיעה בידי בידי בידי בידי 

 להצליח בגדוללהצליח בגדוללהצליח בגדוללהצליח בגדולהיכולת  הכחהכחהכחהכחעל התוצאה 

להגיע להישגים, ולהתקדם בכל תחום: 

  לימודי/ רוחני...

מתוך אכפתיות והכרה בחשיבות/  אכפת ליאכפת ליאכפת ליאכפת לי

 אעשה הכלאעשה הכלאעשה הכלאעשה הכלוווו    בנחיצות הדבר אליו אני חותרת

כמיטב יכולתי, בחשק, ברצון, כדי להגיע 

  .להצלחה

        

        

 

'                                                      '                                                      '                                                      '                                                      כיתה טכיתה טכיתה טכיתה ט
ההגה בידיים שליההגה בידיים שליההגה בידיים שליההגה בידיים שלי    ----אני בשליטה אני בשליטה אני בשליטה אני בשליטה           

 

, רק אצבע אחת מופנית לזולת ואילו הארבע הזולתכאשר מפנים אצבע מאשימה כלפי 

   זה אני!זה אני!זה אני!זה אני!    ----א' א' א' א'     פונות לאדם עצמו. כי הוא זה שיכול לעשות וצריך לעשות.האחרות 

        א)4המורה תולה על הלוח את הסיכום (נספח 

        ............התחלנו עם אצבע אחת... בואו נמשיך איתה ו"נקח את עצמנו בידיים"התחלנו עם אצבע אחת... בואו נמשיך איתה ו"נקח את עצמנו בידיים"התחלנו עם אצבע אחת... בואו נמשיך איתה ו"נקח את עצמנו בידיים"התחלנו עם אצבע אחת... בואו נמשיך איתה ו"נקח את עצמנו בידיים"
        

        דק'דק'דק'דק'    25252525        ����                                                                     מגלים אחריות/ מליאהגוף השיעור: גוף השיעור: גוף השיעור: גוף השיעור: | | | | 
        

  דק'דק'דק'דק'    10101010    ����                         אחריותמוטלת עלינו  ::::1111פעילות פעילות פעילות פעילות | | | | 

קובץ מצורף). בנוסף  - א5המורה מקרינה קטע וידאו מהרבי משיחת כ"ח בניסן (נספח 

). במהלך הצפיה יידרשו הבנות ב5כדאי לחלק לבנות גם את השיחה הכתובה (נספח 

ום הצפיה תנהל המורה ). עם סיב5להתייחס לנקודות למחשבה המצורפות לשיחה (בנספח 

  דיון במליאה בהתאם ל'נקודות למחשבה'.
  

        | שאלות לדיון| שאלות לדיון| שאלות לדיון| שאלות לדיון

  > מה המשמעות של דרישת הרבי "עשו כל אשר ביכלתכם"?

  > האם עד עתה גילו החסידים מספיק אכפתיות? כיצד הדבר בא לידי ביטוי?

  > מה יעשו החסידים כעת? מה ישתנה באופן פעולתם?

  > מהי אחריות?

                      

  דק'דק'דק'דק'    15151515 ����                                                                                                               אחריות מעשית... -משחק  ::::2222פעילות פעילות פעילות פעילות | | | | 

הכיתה מתיישבת במעגל (ניתן לשבת במעגל כבר בתחילת השיעור). המורה מנפחת כפפה 

אחת לשניה. במקביל מחד פעמית וקושרת כבלון. על הבנות להעביר במהירות את הכפפה 

, כאשר )ההפעלה באמצעות לחיצת עכבר. קובץ מצורף - 6 מקרינה המורה מצגת (נספח

המורה מציגה  , מופנית משימה לבת שבידה הכפפה:אחראיתבת העל ה 'מצביעה'המצגת 

  ), ועל הבת לומר כיצד תנהג באחריות במקרה זה.7(נספח  בפניה מקרה

  

לעומת  שת הסיפוק שבגילוי אחריותלפתח דיון קצר בעקבות המקרים שיעלו, על תחו רצוי

   תחושת האכזבה שבאי גילוי אחריות.

        | דוגמאות לשאלות דיון| דוגמאות לשאלות דיון| דוגמאות לשאלות דיון| דוגמאות לשאלות דיון

  > כיצד תרגישי כשתפעלי באחריות בהתאם להצעתך?

  / כשלא תמלאי את המשימה?כשהתנהגותך לא תהיה אחראית?> כיצד תחושי 

  

        סיכום בינייםסיכום בינייםסיכום בינייםסיכום ביניים| | | | 

  קובץ מצורף) ומסכמת את הפעילות: - 8המורה מקרינה במצגת קטע משעשע (נספח 

פעמים רבות קל לנו יותר להעביר את האחריות ולהטיל אותה על מישהו אחר. אנו חשים פעמים רבות קל לנו יותר להעביר את האחריות ולהטיל אותה על מישהו אחר. אנו חשים פעמים רבות קל לנו יותר להעביר את האחריות ולהטיל אותה על מישהו אחר. אנו חשים פעמים רבות קל לנו יותר להעביר את האחריות ולהטיל אותה על מישהו אחר. אנו חשים 

        החוכמה היא לא להתפטר ממנה אלא לעשות את המוטל עלינו...החוכמה היא לא להתפטר ממנה אלא לעשות את המוטל עלינו...החוכמה היא לא להתפטר ממנה אלא לעשות את המוטל עלינו...החוכמה היא לא להתפטר ממנה אלא לעשות את המוטל עלינו...שהיא 'גדולה עלינו'. אך שהיא 'גדולה עלינו'. אך שהיא 'גדולה עלינו'. אך שהיא 'גדולה עלינו'. אך 

אם נזכור שאחריות היא בעצם היכולת שלנו לגלות אכפתיות לנושאים חשובים ולתרום את אם נזכור שאחריות היא בעצם היכולת שלנו לגלות אכפתיות לנושאים חשובים ולתרום את אם נזכור שאחריות היא בעצם היכולת שלנו לגלות אכפתיות לנושאים חשובים ולתרום את אם נזכור שאחריות היא בעצם היכולת שלנו לגלות אכפתיות לנושאים חשובים ולתרום את 

עצמנו למען עצמנו, למען הסביבה, ולמען עם ישראל, נקח אותה, נטפח אותה, 'נדאג לה' עצמנו למען עצמנו, למען הסביבה, ולמען עם ישראל, נקח אותה, נטפח אותה, 'נדאג לה' עצמנו למען עצמנו, למען הסביבה, ולמען עם ישראל, נקח אותה, נטפח אותה, 'נדאג לה' עצמנו למען עצמנו, למען הסביבה, ולמען עם ישראל, נקח אותה, נטפח אותה, 'נדאג לה' 

        ולא נעביר אותה הלאה...ולא נעביר אותה הלאה...ולא נעביר אותה הלאה...ולא נעביר אותה הלאה...
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        הכנה ואביזריםהכנה ואביזריםהכנה ואביזריםהכנה ואביזרים| | | | 

  ומקרן > מחשב

  > כפפה חד פעמית מנופחת כבלון.

  > דבק סלוטייפ

) 1> לצלם עותק אחד של המשפטים (נספח 

  גזור.לו

> לצלם עותק אחד של השלטים "מסכימה" 

  )2"לא מסכימה" (נספח 

> לצלם עותק אחד של אצבעות הסיכום 

  )4(נספח 

) כמספר 5> לצלם את קטע השיחה (נספח 

  התלמידות.

  

        | נספחים| נספחים| נספחים| נספחים

  משפטים לפתיחה. 1

  . שלטים "מסכימה"/"לא מסכימה"2

. מקרה להשוואה עם דוגמאות לשאלות 3

  ותשובות

  . אצבעות סיכום4

בקובץ מצורף  - קטע משיחת כ"ח ניסן. 5

  וידאו מהרבי

  קובץ מצורף - . מצגת לליווי המשחק6

  . מקרים למשחק7

  קובץ מצורף  - . קטע משעשע לסיכום8

  . מראה לוח9

        

 

  

  

        דק'דק'דק'דק'    5555     ����                               אחריות על יד אחת/ מליאה: : : : וםוםוםום| סי| סי| סי| סי

, התלוי על א4(נספח  המורה חוזרת לאצבע האחת שסכמה את הפעילות הראשונה

 .בידיעה שאני משפיעה ולכן עלי לעשות - ומסכמת: ראינו שאחריות מותנית בא' )הלוח

לאחר שהרחבנו על הנושא בואו נמשיך ונראה מרכיבים נוספים של האחריות עמם 

   נפגשנו במהלך השיעור.

ה), עם תליית כל 4ד, 4ג, 4ב, 4האצבעות הנוספות (נספחים המורה תולה על הלוח את 

אצבע תדון המורה כיצד בא הדבר לידי ביטוי באחריות, ותסכם זאת על הלוח (ראו 

  מראה לוח). - 9נספח 

ואני לוקחת על עצמי לעשות באופן ליצור/ לשנות אחריות היא הידיעה שהכח בידי 

  )ו 4את נספח עם כל היד...! (המורה תולה  -הטוב ביותר 

  

 

        המלצה: המלצה: המלצה: המלצה:     ����

בעקבות שיעור זה שמכוון ללקיחת אחריות עם הדגמות מעשיות בתחום הלימודי, 

כדאי להעביר שיעור נוסף בעזרת היועצת שייתן מענה לקשיים המתעוררים בלקיחת 

  .אחריות בתחום הלימודי ויציע אסטרטגיות וכלים להתמודדות

        


