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        רציונאלרציונאלרציונאלרציונאל| | | | 

חסידית על מצבי קושי,  –הסתכלות יהודית 

מצוקה או משבר נותנת את הכוח 

 להתמודדות נכונה עימם. הידיעה ש"הקב"ה

לא נותן לאדם ניסיון שהוא לא יכול לעמוד 

מחזקת בו" (על פי מסכת עבודה זרה ג, א). 

ומעודדת שיש את הכוח לעמוד בניסיון גם 

אם הוא נראה קשה ביותר. אמונה בהשגחה 

מתוך מאפשרת לתת ל'גלים' לעבור  פרטית

ידיעה שאם כך בורא העולם רצה כך צריך 

וההבנה  .מבינים זאת כרגען להיות, גם אם אי

ניסיון פירושו 'נס' מגלה  שמטרת הקושי ש

. כך או כך, מצב של היא התעלות גבוהה יותר

קושי דורש התמודדות. הדחקת הקושי 

ובריחה ממנו איננה פותרת את הבעיה אלא 

  רק מטשטשת ומטאטאת אותה. 

        

        

        היחידההיחידההיחידההיחידה    מטרותמטרותמטרותמטרות| | | | 

  > להציף קשיים ומצוקות.

> להעמיד מצבים קשים בפרופורציה 

  מתאימה.

> לעמוד על משמעות הקשיים בראיה 

  חסידית. –יהודית 

> לעמוד על המשמעות ההרסנית של בריחה 

  מהתמודדות.

        

 

                

                             

                                                                        

                                                                                                                                    
   

        אין לאן לברוח!אין לאן לברוח!אין לאן לברוח!אין לאן לברוח!

        מבנה השיעור <<<<מבנה השיעור <<<<מבנה השיעור <<<<מבנה השיעור <<<<
   דק' 15 �                מליאה סיפור כואב/ פתיחה:פתיחה:פתיחה:פתיחה:

  דק' 10 �           / מליאה כמה קשה... ::::1111פעילות פעילות פעילות פעילות 

  דק' 15      �תלוי ועומד/ קבוצות      ::::2222פעילות פעילות פעילות פעילות 

           דק' 5             �מליאה אין לאן לברוח/ סיכום:סיכום:סיכום:סיכום:

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

  

                דק'    דק'    דק'    דק'        11115555    ����                                                                                                                                                                                                        סיפור כואב/ מליאה  : : : : ההההפתיחפתיחפתיחפתיח| | | | 

קובץ מצורף) בו נראה  -א 1מקרינה קטע וידאו מהסרט 'שדה מוקשים' (נספח המורה 

  נער שנקלע לקושי ובעקבות כך בורח מהבית.

  

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

  > מדוע ברח הנער מהבית?

  > האם תחושותיו נכונות?

  > האם נפתרה בעייתו?

  > כיצד היה עליו לנהוג?

  ייאוש מהמצב)> מה מבטאת הבריחה מהבית? (חוסר יכולת להתמודד, 

  

        | סיכום ביניים| סיכום ביניים| סיכום ביניים| סיכום ביניים

הנער נקלע למצוקה אמיתית, אך במקום לפתור אותה הוא ברח ממנה. הבעיה לא 

  נפתרה, אלא גררה בעקבותיה בעיות נוספות.

גם אנחנו נקלעות לפעמים לקשיים ואולי אף למצוקות אמיתיות. נציף אותם ונראה 

  כיצד עלינו לנהוג נכון במקרים אלו.

  

        דק'דק'דק'דק'    10101010    ����                                                                כמה קשה.../ מליאה: : : : 1111| פעילות | פעילות | פעילות | פעילות 

המורה תולה סרט מתנות בקדמת הכיתה שישמש כסקלה. בצידו האחד תצמיד בעזרת 

  )2בצידו האחר 'קשה מאוד' ובמרכזו 'קשה' (נספח  ,אטב שלט בו כתוב 'לא קשה'

....?' ומציגה על פי סדר מסוים קשיים שונים המורה שואלת: 'איך תגדירו את המצב כש

). בעזרת דיון כיתתי יתלה כל קושי במקום המוסכם על הכיתה, על פי דרגת 3(נספח 

  הקושי שלו. 

הקשיים מדורגים פחות או יותר מהקל אל הכבד, לכן ייתכן מאוד  הערה למורה:הערה למורה:הערה למורה:הערה למורה:

צג קודם לכן. שכאשר יוצג קושי קשה יותר תחליט הכיתה להוריד בחומרת קושי שהו

  הדבר לגיטימי, וזוהי למעשה המטרה, לקבל קצת פרופורציה... 

  

.  
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        | הגדרה דידקטית| הגדרה דידקטית| הגדרה דידקטית| הגדרה דידקטית

  עם מצב קשה יש להתמודד

  נזכור שזה (לא) תלוי ועומד!

        

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

                                            בכל רמת קושי שהיא עם מצב קשה עם מצב קשה עם מצב קשה עם מצב קשה 

  יש לתור אחר פתרון. יש להתמודדיש להתמודדיש להתמודדיש להתמודד

הבסיס להתמודדות נעוץ בהבנה נזכור נזכור נזכור נזכור 

  יסודית ש:

נסתכל בפרופורציה  > זה לא תלוי ועומד> זה לא תלוי ועומד> זה לא תלוי ועומד> זה לא תלוי ועומד

ונבין ש(בדרך כלל) המצב הקשה ניתן 

  להכרעה ואינו בלתי פתיר.

בהסתכלות שלנו, ועלינו להסתכל  זה תלויזה תלויזה תלויזה תלוי >>>>

חסידית הרואה את  -בעין יהודית 

  המשמעות הפנימית של קושי.

עלינו לעמוד מול הקושי עם אותה  ועומדועומדועומדועומד

  ההבנה, ולא לברוח ממנו. 
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        | דוגמאות לשאלות לדיון| דוגמאות לשאלות לדיון| דוגמאות לשאלות לדיון| דוגמאות לשאלות לדיון

  > כיצד תרגישו במצב כזה?  

  > בכמה 'כאב לב' מלווה מצב כזה?  

  > האם תרגישו שיש מוצא?  

  > האם ניתן למצוא פתרון בקלות?  

    האם אפשר לשנות את המצב?>   

  > היכן נמקם את הקושי בהתאם לכך?  

        

        | סיכום ביניים| סיכום ביניים| סיכום ביניים| סיכום ביניים

  האם נצליח להתמודד עם הקשיים? כיצד נוכל לעשות זאת? התשובה היא כמובן תלוי...

  ה'תלוי' הראשון והמשמעותי הוא כיצד אנו מסתכלים על המצב הקשה הזה.

חסידית מעמיקה יותר על משמעותם  -יהודית בפעילות זו קבלנו קצת פרופורציה... הסתכלות 

של הקשיים תוכל לסייע מאוד בהכלה ובהתמודדות עם כל מצב, גם עם מצבים שהוגדרו כ'קשים 

  מאוד'.

  

  דק'דק'דק'דק'    15151515    ����                                תלוי ועומד/  קבוצות     ::::2222| פעילות | פעילות | פעילות | פעילות 

ם איורים שונים והיגדים המורה מורידה מסרט את המתנות את הקשיים שנתלו, ותולה במקומ

  ) המבטאים דרכי התמודדות עם קשיים והסתכלות עליהם.4(נספח 

) הנותן מענה למצבים קשים. על 5קבוצות. כל קבוצה מקבלת כרטיס (נספח  6-הכיתה נחלקת ל

הקבוצה לאתר מבין האיורים וההיגדים התלויים את אלו המתאימים לכרטיס שלה. לצד כל איור/ 

  וצה במשפט קולע את משמעותו וכיצד הוא מסייע בהתמודדות.היגד תסכם הקב

ייתכן שלקבוצה אחת יהיה יותר מאיור/ היגד אחד, וכן ייתכן שאיור/ היגד מתאים  הערה למורה:הערה למורה:הערה למורה:הערה למורה:

  לשתי קבוצות.

  

עם סיום העבודה הקבוצתית ייוותרו מספר כרטיסים תלויים שלא התאימו לאף קבוצה. כרטיסים 

  נה נכונה, בריחה ואי התמודדות.אלו מבטאים הסתכלות שאי

  המורה תנהל דיון על משמעותם של הכרטיסים שנותרו, ולאחר מכן תציג כל קבוצה את תוצרתה.
  

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

  > מה משמעות הביטוי 'לטאטא'?

  > מה מסמלת המיטה?

  > מדוע לא כדאי 'לשמור בבטן'?

  > מה משותף לכל הכרטיסים שנשארו?

  של נקיטה באחת מפעולות אלו?> מה ההשלכות 

  

 דק'דק'דק'דק'    5555    ����                                אין לאן לברוח!/ מליאה| סיום: | סיום: | סיום: | סיום:  

הנער את התובנה שלו בו מסכם  קובץ מצורף) -ב 1המורה מקרינה את סופו של הסרט (נספח 

  מהסיפור: "אי אפשר לברוח"

  בסבב תשלים כל בת את המשפט עם התובנה שלה "אי אפשר לברוח, יש..... "
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        אביזרים והכנהאביזרים והכנהאביזרים והכנהאביזרים והכנה| | | | 

  .מחשב ומקרן> 

  .סרט מתנות דק > 

  .אטבי כביסה קטנים> 

  לסיכום הקבוצתי. 3Aדפי  או > שמיניות בריסטול
  

   .)2(נספח  הגדרות> לצלם עותק אחד של ה

  ) ולגזור.3עותק אחד של הקשיים השונים (נספח > לצלם 

  .)4עותק אחד של האיורים וההיגדים (נספח > לצלם 

  .)5לקבוצות (נספח  הכרטיסיות> לצלם עותק אחד של 

  

        | נספחים| נספחים| נספחים| נספחים

   קטעי הסרט בקבצים מצורפים - תקציר הסרט. . . . 1111

  שלטים: לא קשה, קשה, קשה מאוד. . . . 2222

  רשימת קשיים. . . . 3333

  היגדים ואיורים  ....4444

  כרטיסיות לקבוצות ....5555

  


