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  ב"ה

        

        

        

        

        

        

        

        

        רציונאלרציונאלרציונאלרציונאל| | | | 

ציווי המשנה 'עשה לך רב' פירושו שעל 

האדם לבחור בעצמו רב שיכוונו וידריכו 

 ציווי זה נותןבאופן אישי בעבודתו הרוחנית. 

ראשית, 'אדם קרוב  מענה לטבע האנושי.

אצל עצמו', כלומר אהבה עצמית מונעת 

שנית,  במעמדו ומצבו. מהאדם להכיר נכוחה

מתן דו"ח לזולת מדרבן את האדם לעשות 

, בנוסף 'אין חבוש כראוי את המוטל עליו

מתיר עצמו...' כאשר האדם נתון בבעיה/ 

דילמה קשה לו לצאת ממנה בכוחות עצמו, 

. הרבי ב זקוק לגורם חיצוני שיסייע בידוולרו

הפך את ציווי המשנה להנהגה מעשית ובקש 

אכן פעמים רבות בבקשה נפשית שכל אחד 

לעצמו יקיים את דברי המשנה וימנה 

כך שמעבר להיגיון וההבנה שכך משפיע. 

צריך להיות, על כל חסיד מוטלת החובה 

הוראת הרבי,  –לקיים את הוראת המשנה 

למשפיע צמו משפיע בקבלת עול. ולמנות לע

כשליחו של הרבי יש כוחות מיוחדים לכוון 

ולייעץ את הדבר הנכון ביותר ולהשפיע טוב 

  על האדם.

        

        היחידההיחידההיחידההיחידה    מטרותמטרותמטרותמטרות| | | | 

> להתוודע לטבע האנושי המצריך מינוי של אדם 

  ידריך ויכוון.חיצוני ש

לרבי כפי וגעת עד כמה הוראה זו נ להבין> 

   : 'בקשה נפשית'.שהתבטא

  > לעמוד על תפקיד המשפיעה.

  > לעמוד על כוחות המשפיעה כשליחה של הרבי.

> להסיק שחסיד המקושר לרבי מחוייב למלא 

  .הוראה זו גם ללא הבנה, בקבלת עול

> להציף קשיים העשויים לעלות בקיום ההוראה 

  להציג פתרונות אמיתיים.ו

  > להציע דרכים מעשיות למילוי ההוראה.

מהתלמידות רצון למילוי לעורר בכל אחת > 

  הוראה זו.

 

                

                             

                                                                        

                                                                                                                                     
   

        עשי לך משפיעה!עשי לך משפיעה!עשי לך משפיעה!עשי לך משפיעה!
    מבנה השיעור <<<<מבנה השיעור <<<<מבנה השיעור <<<<מבנה השיעור <<<<                    למה?למה?למה?למה?    ----משפיעה משפיעה משפיעה משפיעה : : : : א'א'א'א'    חלקחלקחלקחלק| | | | 

    

                    מכשולים בדרך/ מליאה פתיחה :פתיחה :פתיחה :פתיחה :     דק' 5   �

'    '    '    '    דק 15 �בדרך הטבע/ קבוצות                      ::::1111ת ת ת ת פעילופעילופעילופעילו

                דק' 10 �נעזרים במורה דרך/ זוגות, מליאה   ::::2222פעילות פעילות פעילות פעילות 

                דק' 10 �                    בקשה נפשית של הרבי/ מליאה: : : : 3333פעילות פעילות פעילות פעילות 

                דק' 5   �           משפיעה בשבילי.../ מליאה          סיום:סיום:סיום:סיום:

    

        הפעילותהפעילותהפעילותהפעילותמהלך מהלך מהלך מהלך >>>> >>>> >>>> >>>> 

דק'    דק'    דק'    דק'        5555    ����                                                                                                            בדרך/ מליאה מכשולים: : : : ההההפתיחפתיחפתיחפתיח| | | | 

המתארת מכשולים שצצים במהלך ) קובץ מצורף – 1 המורה מקרינה מצגת (נספח 

  הדרך להגיע ליעד.
  

        שאלות לדיוןשאלות לדיוןשאלות לדיוןשאלות לדיון| | | | 

  > מה התכוון האב כשאמר 'גם בחיים כמו במשחק'?

  מה מסמלת הדרך?> 

  הכיכר? ושאר הדברים בהם נתקל הילד? ?ומת> מה משמעות הצ

  

הדרך מסמלת את דרך החיים שלנו, על פיה אנו מנהלות את חיינו. זוהי כמובן דרך הדרך מסמלת את דרך החיים שלנו, על פיה אנו מנהלות את חיינו. זוהי כמובן דרך הדרך מסמלת את דרך החיים שלנו, על פיה אנו מנהלות את חיינו. זוהי כמובן דרך הדרך מסמלת את דרך החיים שלנו, על פיה אנו מנהלות את חיינו. זוהי כמובן דרך 

התורה והמצוות, דרך החסידות. כל אחת יודעת את הכיוון והמטרה, אך לעיתים התורה והמצוות, דרך החסידות. כל אחת יודעת את הכיוון והמטרה, אך לעיתים התורה והמצוות, דרך החסידות. כל אחת יודעת את הכיוון והמטרה, אך לעיתים התורה והמצוות, דרך החסידות. כל אחת יודעת את הכיוון והמטרה, אך לעיתים 

        בואו נעשה איתם 'היכרות'...בואו נעשה איתם 'היכרות'...בואו נעשה איתם 'היכרות'...בואו נעשה איתם 'היכרות'...נתקלים בקשיים בדרך. נתקלים בקשיים בדרך. נתקלים בקשיים בדרך. נתקלים בקשיים בדרך. 

  

                                                                                                    גוף השיעורגוף השיעורגוף השיעורגוף השיעור| | | | 

  דק'דק'דק'דק'    15151515    ����                                          קבוצות/ בדרך הטבע ::::1111פעילות פעילות פעילות פעילות | | | | 

, בהתאם )2הכיתה נחלקת לארבע קבוצות. כל קבוצה מקבלת כרטיסיה (נספח 

אנושי אחר, המצריך  / צורךלהנחיות בכרטיסיה תגיע כל קבוצה להגדרה של טבע

את מסקנתה תסכם הקבוצה  .כדי להמשיך ולצעוד ב'דרך הנכונה'סיוע חיצוני והכוונה 

את ) המסמל את המצבים בהם דנה. 3באמירה קצרה ותכתוב זאת על תמרור (נספח 

     .2תציג הקבוצה בדיון שלאחר פעילות  התוצר הקבוצתי
  

    כל קבוצה דנה במקרים שונים, כדי למצוא את המשותף לכל הקבוצות נעשה ניסוי קצרכל קבוצה דנה במקרים שונים, כדי למצוא את המשותף לכל הקבוצות נעשה ניסוי קצרכל קבוצה דנה במקרים שונים, כדי למצוא את המשותף לכל הקבוצות נעשה ניסוי קצרכל קבוצה דנה במקרים שונים, כדי למצוא את המשותף לכל הקבוצות נעשה ניסוי קצר

        תית ומסקנותיה.תית ומסקנותיה.תית ומסקנותיה.תית ומסקנותיה., בסיומו נסכם את העבודה הקבוצ, בסיומו נסכם את העבודה הקבוצ, בסיומו נסכם את העבודה הקבוצ, בסיומו נסכם את העבודה הקבוצ))))2222(פעילות (פעילות (פעילות (פעילות 

  

        דק'דק'דק'דק'    10101010    ����                                     מליאהזוגות, נעזרים במורה דרך/  ::::2222פעילות פעילות פעילות פעילות | | | | 

מובלת. בשלב הראשון,  –הכיתה נחלקת לזוגות. בכל זוג בת אחת מובילה, והשניה 

 הבנות המובלות עוצמות את עיניהן, ועליהן להתקדם בכוחות עצמן לקדמת הכיתה

הזוג תלווה אותן ותסייע להן להגיע למקום . בשלב השני, בת למקום שתסמן המורה

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

  ומרגישה בלב... היטב, אני מבינה

  ל, יש לי קבלת עול,כאך מעל ה

  צינור. –ואני ממהרת לבחור, משפיעה 

        

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

שהטבע והצורך האנושי היטב היטב היטב היטב     אני מבינהאני מבינהאני מבינהאני מבינה

, םר ודמתן דו"ח לבש אהבה עצמית,(

) מכריחים התייעצות בפתרון דילמות ועוד

במשפיעה, על מנת  –העזרות בגורם חיצוני 

  .להתקדם בדרך הנכונה

בקשתו הנפשית של הרבי ומרגישה בלב ומרגישה בלב ומרגישה בלב ומרגישה בלב 

  .נוגעת ללב ומעוררת לקיים את ההוראה

גם אם אני לא מבינה כיצד זה     מעל הכלמעל הכלמעל הכלמעל הכלאך אך אך אך 

 ,הכרחי דווקא לי, או שאיני חשה את הצורך

או שקשיים אחרים צצים במילוי הבקשה... 

עלי לקיים את הוראת הרבי  קבלת עולקבלת עולקבלת עולקבלת עוליש לי יש לי יש לי יש לי 

, פשוט מתוך קבלת עול כחסידה ומקושרת

רבי דואג ורוצה מתוך נקודת הנחה שה

ם אם כרגע אינני מבינה/ בטובתי האישית, וג

קשה לי בקיום ההוראה, הרי שזה הדבר 

         .הנכון ביותר בעבורי

אני ממהרת לקיים את     ואני ממהרת לבחורואני ממהרת לבחורואני ממהרת לבחורואני ממהרת לבחור

ית שלי את ובוחרת בבחירה אישההוראה 

בהתאם לפרמטרים  המשפיעה המתאימה לי

כדי שתוכל למלא את תפקידה  ,הנדרשים

  כיאות.

עקבי  מישהי שאעמוד איתה בקשרמשפיעה משפיעה משפיעה משפיעה 

/ להתקדם ותסייע לי להכריע בדילמות

  בתחום הרוחני ועוד

למשפיעה כשליחה של הרבי יש כוחות צינור צינור צינור צינור 

וסייעתא דשמיא לכוון ולהדריך, כך מיוחדים 

 יוצאת נשכרת בקיום ההוראה.גם שאני 

    

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

  > כיצד הרגישו הבנות המובלות בשלב הראשון של הניסוי? 

  האם היו בטוחות בעצמן? מדוע ?> 

  ב השני? > כיצד הרגישו בשל

  מה גרם לתחושת הבטחון?> 

        בזיקה לניסוי,בזיקה לניסוי,בזיקה לניסוי,בזיקה לניסוי,    מהוות סיכום לעבודה הקבוצתיתמהוות סיכום לעבודה הקבוצתיתמהוות סיכום לעבודה הקבוצתיתמהוות סיכום לעבודה הקבוצתיתהשאלות הבאות השאלות הבאות השאלות הבאות השאלות הבאות 

        תופנה בסבב לכל אחת מהקבוצות.תופנה בסבב לכל אחת מהקבוצות.תופנה בסבב לכל אחת מהקבוצות.תופנה בסבב לכל אחת מהקבוצות.    משאלות אלומשאלות אלומשאלות אלומשאלות אלוכל אחת כל אחת כל אחת כל אחת 

> מה מסמלות העיניים העצומות? (טבעים/ צרכים אנושיים: אהבה עצמית/ 

  'חבוש'/אי התקדמות/דילמות)

> בסוף המצגת נכתב 'כך דרך העולם'/'בדרך הטבע'/ 'בדרך כלל', כיצד תוכלנה 

  זאת לאחר שדנתם במקרים השונים?להסביר 

? (כל קבוצה , כפי שנעשה בהתנסות> מה יש לעשות כדי להתגבר על הקושי

  )ומסבירה את האמירה מציגה את תוצרתה
        

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

הטבע האנושי והצרכים האנושיים הטבע האנושי והצרכים האנושיים הטבע האנושי והצרכים האנושיים הטבע האנושי והצרכים האנושיים אך אך אך אך להצליח, להצליח, להצליח, להצליח, כל אחת רוצה להתקדם בדרך הישר, כל אחת רוצה להתקדם בדרך הישר, כל אחת רוצה להתקדם בדרך הישר, כל אחת רוצה להתקדם בדרך הישר, 

זוהי זוהי זוהי זוהי     במורת דרך כדי להתקדם לכיוון הנכון.במורת דרך כדי להתקדם לכיוון הנכון.במורת דרך כדי להתקדם לכיוון הנכון.במורת דרך כדי להתקדם לכיוון הנכון.עומדים בצידי הדרך, ומכריחים אותנו להעזר עומדים בצידי הדרך, ומכריחים אותנו להעזר עומדים בצידי הדרך, ומכריחים אותנו להעזר עומדים בצידי הדרך, ומכריחים אותנו להעזר 

עם עם עם עם     ההההלווה אותלווה אותלווה אותלווה אותהסיבה שהרבי הורה לכל אחת ואחת לבחור לעצמה מורת דרך, משפיעה שתהסיבה שהרבי הורה לכל אחת ואחת לבחור לעצמה מורת דרך, משפיעה שתהסיבה שהרבי הורה לכל אחת ואחת לבחור לעצמה מורת דרך, משפיעה שתהסיבה שהרבי הורה לכל אחת ואחת לבחור לעצמה מורת דרך, משפיעה שת

        המון סייעתא דשמיא לכיוון הנכון. המון סייעתא דשמיא לכיוון הנכון. המון סייעתא דשמיא לכיוון הנכון. המון סייעתא דשמיא לכיוון הנכון. 
  

        דק'דק'דק'דק'    10101010    ����                                                                                                                                                                                      / מליאהבקשה נפשית של הרבי ::::3333| פעילות | פעילות | פעילות | פעילות 

) בו מדבר הרבי אודות הצורך במינוי (קובץ מצורף קטע הוידאוהמורה מקרינה את 

  משפיעה.

  

        התייחסותהתייחסותהתייחסותהתייחסותללללנקודות נקודות נקודות נקודות | | | | 

  הרבי אומר שהציווי 'עשה לך רב' אינו חוקים אלא משפטים, מדוע?> 

   > מה משמעות הציווי 'עשה'?

  ?מה תפקיד ה'רב'? אילו שאלות יש להפנות אליו >

  הוראתו למנות משפיע?> מהו הביטוי המיוחד בו הגדיר הרבי את 

(מתוך דאגה לכל אחת מאיתנו ומתוך  מדוע מכנה זאת הרבי 'בקשה נפשית'?> 

רצון לסייע לכל אחד באמצעות המשפיעה. בחירה במשפיעה היא בעצם בחירה 

  בידו הארוכה של הרבי)
        

ממש ממש ממש ממש     ,,,,עכשיו אנו גם מבינות את הצורך במשפיעה, וגם חשות עד כמה הדבר חשוב לרביעכשיו אנו גם מבינות את הצורך במשפיעה, וגם חשות עד כמה הדבר חשוב לרביעכשיו אנו גם מבינות את הצורך במשפיעה, וגם חשות עד כמה הדבר חשוב לרביעכשיו אנו גם מבינות את הצורך במשפיעה, וגם חשות עד כמה הדבר חשוב לרבי

ולבחור ולבחור ולבחור ולבחור     לקיים את הציווילקיים את הציווילקיים את הציווילקיים את הציווי    'בקשה נפשית', כך שאין ספק שכל אחת מאיתנו רוצה מאד'בקשה נפשית', כך שאין ספק שכל אחת מאיתנו רוצה מאד'בקשה נפשית', כך שאין ספק שכל אחת מאיתנו רוצה מאד'בקשה נפשית', כך שאין ספק שכל אחת מאיתנו רוצה מאד

        לעצמה משפיעה. לעצמה משפיעה. לעצמה משפיעה. לעצמה משפיעה. 

  

        דק'    דק'    דק'    דק'        5555    ����                                                                                                                                                                                                                                                                מליאה/ משפיעה בשבילי...    סיום:סיום:סיום:סיום:| | | | 

. כל בת בוחרת תמרור מתאים )4(נספח  המורה מפזרת על הרצפה תמרורים שונים

  בזיקה לתמרור שבחרה.    משפיעה בשבילי היא ....משפיעה בשבילי היא ....משפיעה בשבילי היא ....משפיעה בשבילי היא ....ומשלימה את המשפט: 
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מבנה השיעור <<<<מבנה השיעור <<<<מבנה השיעור <<<<מבנה השיעור <<<<איך?איך?איך?איך?    ––––': משפיעה ': משפיעה ': משפיעה ': משפיעה בבבב    | חלק| חלק| חלק| חלק                                        
    

                                         / מליאהיש מחסום! פתיחה :פתיחה :פתיחה :פתיחה :     דק' 7   �

'    '    '    '    דק 10 �אישיותיים/ מליאה         -מחסומים רגשיים ::::1111פעילות פעילות פעילות פעילות 

                דק' 10 �פיעה/ זוגות, מליאה בבחירת מש פרמטרים ::::2222פעילות פעילות פעילות פעילות                             

                דק' 7   �                                        / מליאהעם המשפיעהעקביות בקשר : : : : 3333פעילות פעילות פעילות פעילות             

                דק' 10 �מליאה                                                                   סיום:סיום:סיום:סיום:

        
                                                        מהלך הפעילותמהלך הפעילותמהלך הפעילותמהלך הפעילות>>>> >>>> >>>> >>>> 
        דק'    דק'    דק'    דק'        7777    ����                                                                                                                                                                                / מליאה!יש מחסום: : : : הההה| פתיח| פתיח| פתיח| פתיח

משפיעה. באנה נמשיך לעקוב אחר בן משפיעה. באנה נמשיך לעקוב אחר בן משפיעה. באנה נמשיך לעקוב אחר בן משפיעה. באנה נמשיך לעקוב אחר בן     ––––אנחנו ממשיכות בדרך בבחירת מורת דרך אנחנו ממשיכות בדרך בבחירת מורת דרך אנחנו ממשיכות בדרך בבחירת מורת דרך אנחנו ממשיכות בדרך בבחירת מורת דרך 

        הארבע שהוביל אותנו בשיעור הקודם.הארבע שהוביל אותנו בשיעור הקודם.הארבע שהוביל אותנו בשיעור הקודם.הארבע שהוביל אותנו בשיעור הקודם.

קובץ מצורף) המהווה המשך למצגת שהוקרנה  – 5המורה מקרינה מצגת (נספח 

  בשיעור הקודם. בקטע זה ישנה התייחסות למחסום המונע התקדמות.
  

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

לבוא לידי ביטוי 'לא יודע מאיפה להתחיל' בבחירת משפיעה? > כיצד יכול 

(אני יודעת שצריך משפיעה אך לא יודעת איך לעשות זאת, את מי לבחור, 

  איך?)

> אילו מחסומים באים לידי ביטוי בביטויים 'מרגיש לא נח' 'מרגיש גדול'? 

  (מחסומים רגשיים/ אישיותיים) 

  

ם ההוראה 'עשה לך רב' חשוב והכרחי, כל אחת ם ההוראה 'עשה לך רב' חשוב והכרחי, כל אחת ם ההוראה 'עשה לך רב' חשוב והכרחי, כל אחת ם ההוראה 'עשה לך רב' חשוב והכרחי, כל אחת לאחר שהבנו היטב והרגשנו עד כמה קיולאחר שהבנו היטב והרגשנו עד כמה קיולאחר שהבנו היטב והרגשנו עד כמה קיולאחר שהבנו היטב והרגשנו עד כמה קיו

בקושי כזה או אחר. ראשית ישנם בקושי כזה או אחר. ראשית ישנם בקושי כזה או אחר. ראשית ישנם בקושי כזה או אחר. ראשית ישנם ר לעצמה משפיעה, אך ייתכן ותתקל ר לעצמה משפיעה, אך ייתכן ותתקל ר לעצמה משפיעה, אך ייתכן ותתקל ר לעצמה משפיעה, אך ייתכן ותתקל רוצה לבחורוצה לבחורוצה לבחורוצה לבחו

סף קיימים לעיתים מחסומים רגשיים. סף קיימים לעיתים מחסומים רגשיים. סף קיימים לעיתים מחסומים רגשיים. סף קיימים לעיתים מחסומים רגשיים. ובנוובנוובנוובנו    ''''את מי אבחר? כיצד?את מי אבחר? כיצד?את מי אבחר? כיצד?את מי אבחר? כיצד?''''הקשיים הטכניים הקשיים הטכניים הקשיים הטכניים הקשיים הטכניים 

        לו ננסה לתת מענה בשיעור.לו ננסה לתת מענה בשיעור.לו ננסה לתת מענה בשיעור.לו ננסה לתת מענה בשיעור.לאלו ולאלאלו ולאלאלו ולאלאלו ולא

אליהם תהיה , )6(נספח  שוניםהמורה תולה על הלוח שלושה תמרורי מחסום 

התייחסות במהלך השיעור. הם גם יהוו את סיכומי הביניים לאחר כל פעילות (ראו 

  מראה לוח) – 12נספח 
  

                גוף השיעורגוף השיעורגוף השיעורגוף השיעור| | | | 

        דק'דק'דק'דק'    11110000    ����                                             / מליאהאישיותיים-מחסומים רגשיים: : : : 1111| פעילות | פעילות | פעילות | פעילות 

ליה להקריא ) אותו ע7המורה בוחרת שלוש בנות. כל אחת מהן מקבלת קטע (נספח 

  ימת המבטאת את המחסום הרגשי אותו היא מעלה.בפני הכיתה בצורה מסו

  על בנות הכיתה לזהות את הקושי/ המחסום שמציגה כל אחת מהבנות.
    

        שאלות לדיוןשאלות לדיוןשאלות לדיוןשאלות לדיון    ||||

  > האם ייתכן שבת בעלת מחסום כזה או אחר 'פטורה' מלבחור משפיעה?        

  > כיצד נוכל להתחזק ולהתגבר על הקושי?  

  קבלת עול)(באיזה מינוח חסידי נוכל להשתמש כדי לקיים את ההוראה? >   

  
 עשי לך משפיעה!| 
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 עשי לך משפיעה!| 

        

        

  

        

        

        

        

        

        

        

        

 

   

במהלך הדיון תשלב המורה דוגמאות מחיי היום יום המבטאים 'קבלת עול' במהלך הדיון תשלב המורה דוגמאות מחיי היום יום המבטאים 'קבלת עול' במהלך הדיון תשלב המורה דוגמאות מחיי היום יום המבטאים 'קבלת עול' במהלך הדיון תשלב המורה דוגמאות מחיי היום יום המבטאים 'קבלת עול' 

        שיסייעו בחידוד הדברים ויובילו למסקנה המתבקשתשיסייעו בחידוד הדברים ויובילו למסקנה המתבקשתשיסייעו בחידוד הדברים ויובילו למסקנה המתבקשתשיסייעו בחידוד הדברים ויובילו למסקנה המתבקשת    )8(נספח 

  מדוע אני לוקחת את התרופה? אני הרי לא מבינה? היא לא טעימה? >

  > האם אני מבינה את הסיבה שאמא לא מרשה לי?

  זאת?> מדוע בכל זאת אני עושה 

  ת להוראותם?ושה טובה 'למומחים' כאשר אני נשמע> האם אני ע

  > מהי נקודת ההנחה המשותפת למקרים?

   > כיצד נכונים הדברים לגבי קיום ההוראה לבחור משפיעה? 

        

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

כאשר צצים אצלי מחסומים כאלו ואחרים בקיום ההוראה עלי לזכור שכחסידה כאשר צצים אצלי מחסומים כאלו ואחרים בקיום ההוראה עלי לזכור שכחסידה כאשר צצים אצלי מחסומים כאלו ואחרים בקיום ההוראה עלי לזכור שכחסידה כאשר צצים אצלי מחסומים כאלו ואחרים בקיום ההוראה עלי לזכור שכחסידה 

ההוראה בקבלת עול. אך כמובן קיום ההוראה לא ייעשה ההוראה בקבלת עול. אך כמובן קיום ההוראה לא ייעשה ההוראה בקבלת עול. אך כמובן קיום ההוראה לא ייעשה ההוראה בקבלת עול. אך כמובן קיום ההוראה לא ייעשה ומקושרת חובה עלי לבצע את ומקושרת חובה עלי לבצע את ומקושרת חובה עלי לבצע את ומקושרת חובה עלי לבצע את 

כדי לַרצות מישהו/ או כ'טובה' לרבי, נקודת ההנחה היא שהרבי הורה זאת לטובתי כדי לַרצות מישהו/ או כ'טובה' לרבי, נקודת ההנחה היא שהרבי הורה זאת לטובתי כדי לַרצות מישהו/ או כ'טובה' לרבי, נקודת ההנחה היא שהרבי הורה זאת לטובתי כדי לַרצות מישהו/ או כ'טובה' לרבי, נקודת ההנחה היא שהרבי הורה זאת לטובתי 

ת ת ת ת האישית כך שגם אם קשה לי כרגע, או שאיני מבינה את התועלת, אני בטוחה וסומכהאישית כך שגם אם קשה לי כרגע, או שאיני מבינה את התועלת, אני בטוחה וסומכהאישית כך שגם אם קשה לי כרגע, או שאיני מבינה את התועלת, אני בטוחה וסומכהאישית כך שגם אם קשה לי כרגע, או שאיני מבינה את התועלת, אני בטוחה וסומכ

יא ואקבל את יא ואקבל את יא ואקבל את יא ואקבל את שזהו הדבר הנכון ביותר בעבורי, ובקיום ההוראה תהיה לי סייעתא דשמשזהו הדבר הנכון ביותר בעבורי, ובקיום ההוראה תהיה לי סייעתא דשמשזהו הדבר הנכון ביותר בעבורי, ובקיום ההוראה תהיה לי סייעתא דשמשזהו הדבר הנכון ביותר בעבורי, ובקיום ההוראה תהיה לי סייעתא דשמ

        כוחו של הרבי להצליח.כוחו של הרבי להצליח.כוחו של הרבי להצליח.כוחו של הרבי להצליח.

        מראה לוח) – 12(ראו נספח     המורה מסכמת את המסקנה על הלוח

                

        דק'דק'דק'דק'    10101010    ����                                                     פרמטרים בבחירת משפיעה/ זוגות, מליאה: : : : 2222| פעילות | פעילות | פעילות | פעילות 

ומסבירה: בלוח דרושים ומסבירה: בלוח דרושים ומסבירה: בלוח דרושים ומסבירה: בלוח דרושים ) 9(נספח המורה תולה על הלוח כותרת 'לוח דרושים' המורה תולה על הלוח כותרת 'לוח דרושים' המורה תולה על הלוח כותרת 'לוח דרושים' המורה תולה על הלוח כותרת 'לוח דרושים' 

מפורטים התנאים להתקבל לתפקיד מסויים: כיצד מחליטים מהם התנאים? כמובן, על מפורטים התנאים להתקבל לתפקיד מסויים: כיצד מחליטים מהם התנאים? כמובן, על מפורטים התנאים להתקבל לתפקיד מסויים: כיצד מחליטים מהם התנאים? כמובן, על מפורטים התנאים להתקבל לתפקיד מסויים: כיצד מחליטים מהם התנאים? כמובן, על 

פי דרישות התפקיד. לכן כאשר אנו מחפשות משפיעה (המורה תולה על הלוח 'דרושה פי דרישות התפקיד. לכן כאשר אנו מחפשות משפיעה (המורה תולה על הלוח 'דרושה פי דרישות התפקיד. לכן כאשר אנו מחפשות משפיעה (המורה תולה על הלוח 'דרושה פי דרישות התפקיד. לכן כאשר אנו מחפשות משפיעה (המורה תולה על הלוח 'דרושה 

) נחזור ונבחן את תפקידיה ובהתאם לכך נוכל לציין מהם התנאים ) נחזור ונבחן את תפקידיה ובהתאם לכך נוכל לציין מהם התנאים ) נחזור ונבחן את תפקידיה ובהתאם לכך נוכל לציין מהם התנאים ) נחזור ונבחן את תפקידיה ובהתאם לכך נוכל לציין מהם התנאים 9נספח     ––––משפיעה' משפיעה' משפיעה' משפיעה' 

        בבחירתה.בבחירתה.בבחירתה.בבחירתה.

 ובהתאם לכך תפקיד אחר של המשפיעה, המתאר) 10(נספח  נות מקבל כרטיסכל זוג ב

את הפרמטר  כותבלהחליט מהו הפרמטר שיש לבחון בבחירת משפיעה. כל זוג  עליהן

  , ותולה אותה על הלוח.שמינית בריסטולחצי (הקטע המודגש בכרטיסיה) על  שגילה

  ישנם תשעה כרטיסי פרמטרים, במקרה הצורך ניתן לצרף שלישיות.  הערה למורה:הערה למורה:הערה למורה:הערה למורה:

  

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

  > האם אמא היא משפיעה אידיאלית? אילו תנאים קיימים/ לא קיימים בה?

  > האם כדאי לבחור חברה? אילו תנאים קיימים/ לא קיימים בה?

א > מה תאמרו לאדם שיאמר כי הוא בוחר את הרבי כמשפיע? אילו תנאים ל

  ? יהיו בקשר כזה

> מי כן תוכל להיות משפיעה? תנו דוגמאות! (חברה גדולה/ שכנה/ מורה 

  שאני בקשר טוב איתה וכד')

        מראה לוח) – 12(ראו נספח     על הלוח פעילותהמורה מסכמת את ה
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ההגה בידיים שליההגה בידיים שליההגה בידיים שליההגה בידיים שלי    ----אני בשליטה אני בשליטה אני בשליטה אני בשליטה           

 עשי לך משפיעה!| 

        

        

  

        

        

        

        

        

        

        

        | הכנה ואביזרים| הכנה ואביזרים| הכנה ואביזרים| הכנה ואביזרים

  > מחשב ומקרן

  חצאי שמיניות בריסטול 9> 

  > טושים

  > דבק סלוטייפ

  )2> לצלם עותק אחד מכל כרטיסיה (נספח 

  )3> לצלם עותק אחד מכל תמרור (נספח 

  )4תמרורים (נספח ה> לצלם את מגוון 

  )6> לצלם עותק אחד מכל מחסום (נספח 

ולגזור > לצלם עותק אחד של קטעי הקריאה 

  )7(נספח 

> לצלם בהגדלה עותק אחד של כותרת 'לוח 

  )9דרושים' ו'דרושה משפיעה' (נספח 

> לצלם עותק אחד של הכרטיסיות לגילוי 

  )10הפרמטרים ולגזור (נספח 

עותק אחד של המקרים בהגדלה > לצלם 

  )11לסיווג ולגזור (נספח 

  

        | נספחים| נספחים| נספחים| נספחים

 המצגת בקובץ מצורף -תוכן המצגת  .1

 לקבוצותכרטיסיות  .2

 תמרורים לסיכום קבוצתי .3

 לוח תמרורים למשוב אישי .4

המשך המצגת  -תוכן המשך המצגת  .5

 בקובץ מצורף

 תמרורי מחסום .6

-קטעים לגילוי מחסומים רגשיים .7

 אישיותיים

 מקרים מחיי היום יום לשילוב בדיון .8

 לוח דרושים/ דרושה משפיעה .9

כרטיסיות לגילוי פרמטרים בבחירת  .10

 המשפיעה

 מקרים לסיווג .11

 מראה לוח .12

  לעיון המורה .13
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אז הנה, אחרי שדברנו כל כך הרבה על הנושא, יש כבר כמה וכמה בנות שמלאו את אז הנה, אחרי שדברנו כל כך הרבה על הנושא, יש כבר כמה וכמה בנות שמלאו את אז הנה, אחרי שדברנו כל כך הרבה על הנושא, יש כבר כמה וכמה בנות שמלאו את אז הנה, אחרי שדברנו כל כך הרבה על הנושא, יש כבר כמה וכמה בנות שמלאו את 

        ההוראה, ומספרות על כך.ההוראה, ומספרות על כך.ההוראה, ומספרות על כך.ההוראה, ומספרות על כך.

) המתארים קשר/ אי קשר עם 11המורה תולה על הלוח מקרים שונים (נספח 

לסווג את המקרים לשתי קבוצות. לאחר החלוקה המשפיעה, ומבקשת מהבנות 

תוגדרנה הקבוצות: קבוצה א' מתארת קשר רציף וקבוע עם המשפיעה, לעומת קבוצה 

  ב' בה מתואר ניתוק.

        

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

  > האם ניתן לומר שהבנות בקבוצה ב' מלאו את ההוראה 'עשה לך רב'?

  > האם מספיק לבחור משפיעה? 

  הוראה כמו שצריך ולעמוד בקשר עם המשפיעה?כיצד נוכל לקיים את ה >

 ומה הפסידו אלה שלא? עם המשפיעה?מה הרוויחו הבנות שעמדו בקשר > 

'יש לי 'יש לי 'יש לי 'יש לי      Vעשי לך משפיעה אינה רק לבחור מישהי כדי לסמן עשי לך משפיעה אינה רק לבחור מישהי כדי לסמן עשי לך משפיעה אינה רק לבחור מישהי כדי לסמן עשי לך משפיעה אינה רק לבחור מישהי כדי לסמן     ––––    ''''ההוראה 'עשה לך רבההוראה 'עשה לך רבההוראה 'עשה לך רבההוראה 'עשה לך רב    

משפיעה', אלא ברור שהכוונה בדברי הרבי היא לעמוד עימה בקשר ולהפיק ממנה את משפיעה', אלא ברור שהכוונה בדברי הרבי היא לעמוד עימה בקשר ולהפיק ממנה את משפיעה', אלא ברור שהכוונה בדברי הרבי היא לעמוד עימה בקשר ולהפיק ממנה את משפיעה', אלא ברור שהכוונה בדברי הרבי היא לעמוד עימה בקשר ולהפיק ממנה את 

        מירב התועלת. איך עושים זאת? מקפידים על עקביות...מירב התועלת. איך עושים זאת? מקפידים על עקביות...מירב התועלת. איך עושים זאת? מקפידים על עקביות...מירב התועלת. איך עושים זאת? מקפידים על עקביות...

  מראה לוח) – 12המורה מסכמת את הפעילות על הלוח (ראו נספח 
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הוידאו (קובץ מצורף) בו הרבי מדבר אודות ההוראה 'עשה לך המורה מקרינה שוב את 

    .)13לחילופין ניתן לקרוא יחד את השיחה (נספח  רב'.

יותר מכל פעילות מהנה ומסבירה, חשוב שנצא מהשיעור עם מילותיו של הרבי המבקש 

בבקשה נפשית שנמלא את ההוראה. אין ספק שכל אחת מאיתנו רוצה לבצע את 

, וכפי שהרבי אומר, מי שרוצה באמת יש בידו את הכח לבצע ולקחת משפיעה ההוראה

   זאת.

  

  

        המלצההמלצההמלצההמלצה    ����

ה שוב ושוב אודות רצוי שבתקופה שלאחר הפעילות תעורר המור בשל חשיבות העניין

  הן וכד'.י, לתווך בינה: תסייע לבנות לבחור משפיעאישי הנושא, גם באופן

 עשי לך משפיעה!| 

 


