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        רציונאלרציונאלרציונאלרציונאל| | | | 

ורצונות מנסים רגשות כוחות, נטיות, 

להכתיב את מחשבותיו, דיבוריו ומעשיו של 

האדם. אך אדם ששולט בעצמו אינו מונע רק 

פי נטיית הלב אלא פועל ונוהג מתוך  על

מודעות שכלית. זוהי משמעות קביעתו של 

רבנו הזקן (בשם הזוהר) 'מוח שליט על הלב 

על פי  –בתולדתו' (תניא, פרק י"ב, י"ד, ל')

טבע למוח יש את היכולת לשלוט על הלב. 

עובדה זו נכונה בכל הפרטים הכלולים 

ות במסגרת ה'לב'. לב מתייחס לרצונות ותאו

אסורות או מותרות, לרגשות העולות 

בהתאם להתרחשויות ולמידות הטבעיות של 

האדם. בכל אחד מפרטים אלו על האדם 

להפעיל את 'מנגנון' השכל, ולהשליט את 

המודעות השכלית על הדחף של הלב, בכל 

תחום בהתאם לעניינו. אולם שליטת המוח 

כרוכה במאמץ, ולכן ייתכן שהאדם יוותר על 

שליטה, ויניח ללב להכתיב את זכות ה

התנהגותו. אך אימון מתמשך, והתבוננות 

בתכני החסידות שנותנים למוח חומר 

למחשבה, מסייעים בידי האדם לממש את 

  .יכולת שליטתו

        

        היחידההיחידההיחידההיחידה    מטרותמטרותמטרותמטרות| | | | 

–> לעמוד על המעלות והחסרונות של 'מוח' 

  שיקול קר והגיוני.

–> לעמוד על המעלות והחסרונות של 'לב' 

  חיבור לרגש.

בין שפעולה נכונה היא השילוב > להסיק 

  באופן שבו 'מח שליט על הלב'. הכוחות

> לעמוד על ביטויי שליטת המוח בכל תחומי 

  הלב: רצונות, רגשותומידות.

כל לשליטה עצמית ב>לתת כלים מעשיים 

  התחומים.

 

                

                             

                                                                        

                                                                                                                                     
   

        בכוח המוחבכוח המוחבכוח המוחבכוח המוח
    מבנה השיעור <<<<מבנה השיעור <<<<מבנה השיעור <<<<מבנה השיעור <<<<                            

    

       / מליאההכירו את מר לב ומר מוח פתיחה :פתיחה :פתיחה :פתיחה :     דק' 5   �

'    '    '    '    דק 10 �                       שיח מומחים/ מליאה ::::1111פעילות פעילות פעילות פעילות 

                דק' 5   �                          שאלון אישי/ יחידני ::::2222פעילות פעילות פעילות פעילות 

                דק' 35 �טיפ טיפה מחשבה/ קבוצות, מליאה : : : : 3333פעילות פעילות פעילות פעילות 

                דק' 5   �                           מליאה          הטיפ שלי/ סיום:סיום:סיום:סיום:

    

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

    דק'    דק'    דק'    דק'        5555    ����                                                                                                    / מליאההכירו את מר לב ומר מוח: : : : ההההפתיחפתיחפתיחפתיח| | | | 

המתווכחים ביניהם  קובץ מצורף) בין שני דוברים – 1המורה משמיעה דו שיח (נספח 

מי מהם חשוב יותר. במהלך ההאזנה מתבקשות התלמידות לנסות לזהות מי הם 

  הדוברים. 

  

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

  דובר א?> מה מאפיין את 

  > מה מאפיין את דובר ב?

  > תוכלו לזהות מי הם?

  > מי באמת חשוב יותר?

        

כדי לענות על השאלה מי חשוב יותר: המוח או הלב, נעזר בדעתם של אנשים שונים. כל כדי לענות על השאלה מי חשוב יותר: המוח או הלב, נעזר בדעתם של אנשים שונים. כל כדי לענות על השאלה מי חשוב יותר: המוח או הלב, נעזר בדעתם של אנשים שונים. כל כדי לענות על השאלה מי חשוב יותר: המוח או הלב, נעזר בדעתם של אנשים שונים. כל 

        אחד מנקודת מבטו יאפשר לנו חשיבה רחבה יותר על הנושא.אחד מנקודת מבטו יאפשר לנו חשיבה רחבה יותר על הנושא.אחד מנקודת מבטו יאפשר לנו חשיבה רחבה יותר על הנושא.אחד מנקודת מבטו יאפשר לנו חשיבה רחבה יותר על הנושא.

  

  דק'דק'דק'דק'    10101010    ����                       שיח מומחים/ מליאה    ::::1111פעילות פעילות פעילות פעילות | | | | 

המורה מזמינה חמש בנות לקדמת הכיתה. כל אחת מהן מקבלת שרשרת עם תג זיהוי 

) עליו כתוב מהו תפקידה. התפקידים השונים הם: מורה, אמא, רופא מנתח, 2(נספח 

  מדען, רב.

וכל  מי חשוב יותר המוח או הלב?מי חשוב יותר המוח או הלב?מי חשוב יותר המוח או הלב?מי חשוב יותר המוח או הלב?המורה מפנה לקבוצת המומחים את שאלת הדיון: 

  לתפקידו.  אחד מהמומחים יביע דעתו בהתאם

במהלך השיח תתערב המורה בשאלות נוספות כדי לעבות את הדיון: מה יקרה אם 

תפעל רק על פי שיקול מחושב? מה יקרה אם תפעל על פי נטיית הלב? האם זה 

אפשרי? וכד' כמו כן תסייע בהעלאת מקרים רלוונטיים: (למורה) מה תעשי כשבת 

וא עם שאלה הלכתית? (לאמא) כיצד תנהג שלא כראוי? (לרב) מה תעשה כשמישהו יב

   תנהגי כשתרצי לחנך את ילדך? וכד'

עם סיום שיח המומחים ייערך דיון במליאה, שיכוון למעלות והחסרונות של המוח 

  מראה לוח)-7והלב. את סיכום הדברים תכתוב המורה על הלוח. (ראו נספח 
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        | הגדרה דידקטית| הגדרה דידקטית| הגדרה דידקטית| הגדרה דידקטית

  יש לי כוח, יש לי מוח!

        

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

פעמים רבות נראה שהלב חזק יש לי כוח יש לי כוח יש לי כוח יש לי כוח 

מאיתנו, קשה לנו לעמוד מול הרצונות/ 

, ואנו נוטות הטבעיות הרגשות/ המידות

להיכנע ליצרים, אך לאמיתו של דבר יש לנו 

להתגבר על כך, יש לנו את יכולת  כוחכוחכוחכוחאת ה

  על פי טבע...–כוחכוחכוחכוחכי ב השליטה,

יש לכל אחת את היכולת להשליט יש לי מוח יש לי מוח יש לי מוח יש לי מוח 

את השיקול ההגיוני והנכון של המוח על 

נטיית הלב, ולהוציא את כח המוח מן הכח 

  אל הפועל.

 

        לדיוןלדיוןלדיוןלדיון| שאלות | שאלות | שאלות | שאלות 

  > האם אפשר לנהוג רק על פי נטיית הלב? לדוגמא...*

  > מהם היתרונות של הלב? ומה חסרונותיו?

  > באילו מקרים חשוב מאוד להביא לידי ביטוי את הלב?

  > האם אפשר לנהוג רק על פי הכוונת המוח? לדוגמא...*

  > מהם יתרונות המוח? מה חסרונותיו?

תוך שיקול הגיוני קר או ניסיון לחוש את > מה מקדם יותר את האדם: פעולה מ

  הדברים?

  שני הכוחות כדי לפעול נכון? בין > כיצד נשלב

  > כיצד מוגדר היחס בין המוח ללב בהגדרה חסידית?

  

* במהלך הדיון תשלב המורה מקרים שעלו בשיח המומחים המבהירים שלא ניתן לפעול רק על פי 

  אחד מהכוחות.

        

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

המוח והלב הם כוחות מרכזיים בחיינו, וכל אחד מהם חשוב מאוד. השילוב הנכון ביניהם 

  המוח מכוון ומדריך את נטיית הלב.  -הוא 'מח שליט על הלב'

  

  דק'דק'דק'דק'    5555    ����          שאלון אישי/ יחידני ::::2222פעילות פעילות פעילות פעילות | | | | 

). על פי מפתח תוכל לבדוק מהו מצבה ביישום 'מח 4כל בת ממלאת שאלון אישי (נספח 

  על הלב': היכן היא שולטת יותר, היכן פחות, ובמה עליה להשתפר. שליט

  

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

> מהו התחום המשותף לארבע השאלות הראשונות? במה מתבטאת נטיית הלב? 

  (רצונות/תאוות)

  ? (רגשות)5-8>מהו ביטוי הלב בשאלות 

  ? (מידות טובות)9-10> מהו ביטוי הלב בשאלות 

  באילו תחומים יש ליישם את העיקרון 'מח שליט על הלב'?  >

  

  דק'דק'דק'דק'    35353535    ����                    טיפ טיפה מחשבה/קבוצות, מליאה: : : : 3333פעילות פעילות פעילות פעילות | | | | 

  

  דק'דק'דק'דק'    20202020    ����                          קבוצות עבודה ב> 

), בה תתמקד בהרחבה באחד מהתחומים בהם 5כל קבוצה מקבלת ערכת פעילות (נספח 

כיצד ניתן להיות בשליטה  –את מסקנותיה  (מידות/רגשות/תאוות).'מוח שליט על הלב' 

  בתחום בו עסקה תסכם בפרסום טיפ תחת הכותרת 'טיפ טיפה מחשבה'.
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        | הכנה ואביזרים| הכנה ואביזרים| הכנה ואביזרים| הכנה ואביזרים

> ליצור חמש שרשראות על ידי סרט מתנות 

דק ובכל שרשרת להשחיל שם של 'מומחה' 

  )2(נספח 

) 4> לצלם את השאלון האישי (נספח 

  כמספר התלמידות.

> להכין ערכות פעילות לקבוצות: לכל 

ניילוניות, שבכל אחת מהן פעילות  4קבוצה 

אחת והאביזרים הנלווים אליה (לפי 

). ניתן להדביק 4נספח  –ת בנספח ההנחיו

  את דף הפעילות על שמינית בריסטול. 

  > טושים, דבק סלוטייפ

  > מקרן ומחשב עם רמקולים

  

  

        | נספחים| נספחים| נספחים| נספחים

  הדו שיח בקובץ מצורף -. תמליל דו שיח 1

  . תגי זיהוי ל'מומחים'2

  . שאלון אישי3

  . ערכות פעילות לקבוצות4

בקובץ  המצגת - . תוכן מצגת הסיכום5

  מצורף

  . מראה לוח6

  . לעיון המורה7

        

 

 

        

        

  

  ''''דקדקדקדק    15151515 ����                                  > מליאה

קובץ מצורף) בה תוצג  – 6לסיכום העבודה הקבוצתית מקרינה המורה מצגת (נספח 

כל פעם קריקטורה אחרת הממחישה את מסקנות הקבוצות. כל קבוצה תזהה את 

הקריקטורה המתארת את מסקנותיה, תסביר את הקריקטורה ומשמעותה, ותציג את 

 תוצרתה. הטיפ ייתלה על הלוח.

        

    ולכןולכןולכןולכן(מידות/רגשות/תאוות), (מידות/רגשות/תאוות), (מידות/רגשות/תאוות), (מידות/רגשות/תאוות),     מהתחומיםמהתחומיםמהתחומיםמהתחומים    אחדאחדאחדאחד    עלעלעלעל    עובדתעובדתעובדתעובדת    קבוצהקבוצהקבוצהקבוצה    כלכלכלכללמורה: למורה: למורה: למורה:     הערההערההערההערה

הקבוצות הקבוצות הקבוצות הקבוצות     שלשלשלשלהתלמידות לתובנות התלמידות לתובנות התלמידות לתובנות התלמידות לתובנות     תחשפנהתחשפנהתחשפנהתחשפנהבמליאה חיוני והכרחי, דרכו במליאה חיוני והכרחי, דרכו במליאה חיוני והכרחי, דרכו במליאה חיוני והכרחי, דרכו     שובשובשובשובהמהמהמהמ

בהתאם לכך רצוי להקדיש זמן ארוך בהתאם לכך רצוי להקדיש זמן ארוך בהתאם לכך רצוי להקדיש זמן ארוך בהתאם לכך רצוי להקדיש זמן ארוך האחרות, ותוכלנה להיעזר בטיפים השונים שיוצגו. האחרות, ותוכלנה להיעזר בטיפים השונים שיוצגו. האחרות, ותוכלנה להיעזר בטיפים השונים שיוצגו. האחרות, ותוכלנה להיעזר בטיפים השונים שיוצגו. 

        יותר לשיעור זה כדי להפיק את מירב התועלת מדיון משמעותי. יותר לשיעור זה כדי להפיק את מירב התועלת מדיון משמעותי. יותר לשיעור זה כדי להפיק את מירב התועלת מדיון משמעותי. יותר לשיעור זה כדי להפיק את מירב התועלת מדיון משמעותי. 

        מהתחומים.מהתחומים.מהתחומים.מהתחומים.לחילופין, ניתן להסתפק בשיעור אחד, ולהרחיב במליאה רק על אחד לחילופין, ניתן להסתפק בשיעור אחד, ולהרחיב במליאה רק על אחד לחילופין, ניתן להסתפק בשיעור אחד, ולהרחיב במליאה רק על אחד לחילופין, ניתן להסתפק בשיעור אחד, ולהרחיב במליאה רק על אחד 

        
        

  דק'דק'דק'דק'    5555    ����                    מליאההטיפ שלי/ סיום: סיום: סיום: סיום: 

בסבב כל בת בוחרת את הטיפ אליו התחברה, ומסבירה את תחושתה כלפיו. ניתן לנצל 

  במה זו להעלאת טיפים נוספים.

  

  

  

 

 המוח בכוח| 

 


