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        רציונאלרציונאלרציונאלרציונאל| | | | 

החיים מורכבים משלושה חלקים: האדם 

מצד אחד, המציאות מצד שני והרגשות 

השליליים באמצע, בין האדם לבין המציאות. 

התגובות השליליות למציאות הן טבעיות, 

כפי שמסביר רבינו הזקן בפרק ו' בתניא, 

פש הבהמית אינן מונהגות על שהמידות בנ

פי השכל אלא הן נקודת המוצא. העבודה 

היא לזהות את הרגשות השליליים ולמצוא 

להן תחליף חיובי ואופטימי שיוביל לעשיה 

  ושינוי.

לכל אחד הזכות והיכולת להיות מאושר, 

לצאת מהמיצרים שכובלים אותו ולהוציא 

מתוכו את המיטב. המוכנות לזהות את 

מוד מולם בגבורה מסייעת הרגשות ולע

לגלות יכולות חדשות ותעצומות נפש, מה 

  שמביא לסיפוק ואושר אמיתי.

  

  

        מטרות היחידהמטרות היחידהמטרות היחידהמטרות היחידה| | | | 

> להסיק שתפיסת המציאות תלויה 

  בתחושות האדם ובתגובותיו כלפיה.

> להסיק שתחושת אושר וסיפוק איננה 

  תלוית מציאות. 

> להבין שרגשות שליליים אינם נובעים 

  ות שכלית והם 'עצת היצר'.מהתבוננ

> לעמוד על מהותם של רגשות שליליים 

  מרכזיים.

ים שיש לאמץ כתחליף להכיר רגשות חיובי> 

  לרגשות השליליים.

        

 

                

                             

                                                                        

                                                                                                                                    
   

        להרגיש טוב!להרגיש טוב!להרגיש טוב!להרגיש טוב!
        מבנה השיעור <<<<מבנה השיעור <<<<מבנה השיעור <<<<מבנה השיעור <<<<

        דק'דק'דק'דק'    5555   ����       הכל תלוי ברגש/ יחידני, מליאהפתיחה: פתיחה: פתיחה: פתיחה: 

                    דק'דק'דק'דק'    10 ����                    / יחידני, מליאהדע את האויב: : : : 1111פעילות פעילות פעילות פעילות 

                    דק'דק'דק'דק'    20 ����    / קבוצות, מליאהחזיתימפגש : : : : 2222פעילות פעילות פעילות פעילות 

                    דק'דק'דק'דק'    5555      ����      מליאה            /והנשק שלנ: : : : 3333פעילות פעילות פעילות פעילות 

                    דק'דק'דק'דק'    5555       ����                / מליאהזהעובדים על סיכום: סיכום: סיכום: סיכום: 

        

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

  דק'דק'דק'דק'    5555  ����                             ברגש/ יחידני, מליאה   הכל תלוי  פתיחה:פתיחה:פתיחה:פתיחה:

... )לי(.../ לא היה )לי(היה ) הייתי מאושרת לו.... 1(נספח  ל בת מקבלת דף שכותרתוכ

  י דעתה, לחוש מאושרת. ימה את הדברים שהיו גורמים לה, לפכל אחת משל

  

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

(כמובן שלא. ניתן לתת  האם יש באפשרותנו לשנות את המציאות? >

  הבנות) מתוך דברים שנכתבו ע"י שרלוונטיות גמאותוד

  (כנ"ל) > האם יש באפשרותנו לשנות את הסובבים אותנו?  

  ?ותה מציאות בהכרח זהות> האם התגובות של אנשים שונים לא  

  > האם ייתכן שגם במציאות שנראית טובה מאוד יחוש האדם לא מאושר?

   > מה מוכיחה עובדה זו? (שהמציאות אינה חד משמעית אלא נתונה   

  נותנים/ הצורה שבה אנו מגיבים היא הגורמת  שאנולפרשנות. הפרשנות    

  )בעינינו למציאות להיות טובה/ לא טובה

  נו לשנות? (את עצמנו)ביכולת> מה, אם כן, יש   

  שליטה? (על התגובות שלנו כלפי המציאות)> על מה יכולה להיות לנו   

  

יאות מצל) שכלל לא היה 'מודע' 2ניפולי (נספח המורה מספרת סיפור על רבי זושא מא

  והיה שמח ומאושר.הקשה שהיתה מנת חלקו, 

  

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

ם לחשוב שהמציאות היא המכתיבה את הרגשתינו הטובה/ הלא ם לחשוב שהמציאות היא המכתיבה את הרגשתינו הטובה/ הלא ם לחשוב שהמציאות היא המכתיבה את הרגשתינו הטובה/ הלא ם לחשוב שהמציאות היא המכתיבה את הרגשתינו הטובה/ הלא ייייפעמים רבות אנו טועפעמים רבות אנו טועפעמים רבות אנו טועפעמים רבות אנו טוע

טובה, אך האמת היא שהרגשות הטבעיות שלנו הן המכתיבות לנו את המציאות טובה, אך האמת היא שהרגשות הטבעיות שלנו הן המכתיבות לנו את המציאות טובה, אך האמת היא שהרגשות הטבעיות שלנו הן המכתיבות לנו את המציאות טובה, אך האמת היא שהרגשות הטבעיות שלנו הן המכתיבות לנו את המציאות 

חים, חים, חים, חים, בה. המטרה והשאיפה היא להיות תמיד שמבה. המטרה והשאיפה היא להיות תמיד שמבה. המטרה והשאיפה היא להיות תמיד שמבה. המטרה והשאיפה היא להיות תמיד שמווווומציגות אותה כטובה/ לא טומציגות אותה כטובה/ לא טומציגות אותה כטובה/ לא טומציגות אותה כטובה/ לא ט

איך עושים את איך עושים את איך עושים את איך עושים את בעלי ביטחון בכל מצב שהוא. בעלי ביטחון בכל מצב שהוא. בעלי ביטחון בכל מצב שהוא. בעלי ביטחון בכל מצב שהוא. בעלי אמון עצמי ובעלי אמון עצמי ובעלי אמון עצמי ובעלי אמון עצמי ומסופקים מסופקים מסופקים מסופקים מאושרים, מאושרים, מאושרים, מאושרים, 

        זה?....זה?....זה?....זה?....

  

  דק'דק'דק'דק'    10101010    ����                                                                                      מליאה יחידני,דע את האויב/  ::::1111פעילות פעילות פעילות פעילות | | | | 

יכולת האבחנה הדקה שלנו בין בסיסי בדרך להרגשה טובה הוא לפתח את השלב ה

  .את האויב' . אז בואו 'נזהה"בעדנו " לבין אלו שהם " נגדנורגשות שהם "
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        | הגדרה דידקטית| הגדרה דידקטית| הגדרה דידקטית| הגדרה דידקטית

  הכירי טוב,

  הרגישי טוב,

  ... הכל טוב!

  

  

  

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

הבסיס לעבודה על רגשות היא  הכירי טובהכירי טובהכירי טובהכירי טוב

ה של הרגשות אבחנה טוב –המודעות 

  השליליים השולטים בחיינו.

לאחר זיהוי הרגש השלילי יש  הרגישי טובהרגישי טובהרגישי טובהרגישי טוב

  למצוא את תחליפו החיובי ולאמץ אותו. 

ן כזה ניתן לחוש מאושרים באופ ... הכל טוב... הכל טוב... הכל טוב... הכל טוב

  .בכל מקרה, והכל נראה טובומסופקים 
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 שתחת כל אחד מהם כתוב הרגש אותו הוא מבטא , יםהמורה תולה על הלוח פרצופים שונ

רגש. על כל ) בו מנוסחים משפטים המתאימים ל4ספח דף (נ תמקבל כל בת. )א3(נספח 

 –שלו  'טקטיקת הפעילות' אתרגש שלילי  כל לצדהבנות 'לזהות את האויב' ולסכם בדף 

  לו. האופיינייםהמשפטים 
  

), ובהמשך הפעילות ג3את הפרצופים השונים במצגת (נספח לחילופין, ניתן להקרין 

  תשמש המצגת להיכרות עם הרגשות החיוביים.

  

  דק'דק'דק'דק'    20202020 ����                    מליאה      ,מפגש חזיתי/ קבוצות: : : : 2222פעילות פעילות פעילות פעילות | | | | 

ר מקרה בו ) המתא5הכיתה נחלקת לשלוש קבוצות. כל קבוצה מקבלת כרטיס (נספח 

הכין קבוצה ל) על ה5. בעזרת ההכוונות בכרטיס (נספח רגש שלילי מסוים על בתתלט מש

 ראיון עם הרגש השלילי בו תעמוד על מהותו, מטרתו, כוונותיו הנסתרות ודרכי פעולתו

   .)6(נספח היצר הרע תוביל למסקנה שהרגשות השליליים הם עצת ו
  

אחת : שר שתיים מבנות הקבוצה מנהלות אותוראיון, כאאת הבמליאה תציג כל קבוצה 

שם הרגש אותו עם  תג זיהויהבת לבגד ניתן להצמיד  מראיינת והשניה מייצגת את הרגש.

  .)7היא מייצגת (נספח 

  

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

אחד מהשני, אך לכולם 'בוס' אחד, היצר הרע, אחד מהשני, אך לכולם 'בוס' אחד, היצר הרע, אחד מהשני, אך לכולם 'בוס' אחד, היצר הרע, אחד מהשני, אך לכולם 'בוס' אחד, היצר הרע, הההה    מעטמעטמעטמעט    שוניםשוניםשוניםשוניםהאויבים שערכנו איתם היכרות האויבים שערכנו איתם היכרות האויבים שערכנו איתם היכרות האויבים שערכנו איתם היכרות 

    שמובילה לעשיה חיוביתשמובילה לעשיה חיוביתשמובילה לעשיה חיוביתשמובילה לעשיה חיובית    ושת האושר והסיפוקושת האושר והסיפוקושת האושר והסיפוקושת האושר והסיפוקלהכניע אותנו בקרב על תחלהכניע אותנו בקרב על תחלהכניע אותנו בקרב על תחלהכניע אותנו בקרב על תחשמטרתו שמטרתו שמטרתו שמטרתו 

כל אחד בדרכו צובע את המציאות בצבע קודר כל אחד בדרכו צובע את המציאות בצבע קודר כל אחד בדרכו צובע את המציאות בצבע קודר כל אחד בדרכו צובע את המציאות בצבע קודר     ולהוביל אותנו לייאוש, לפאסיביות ולחטאולהוביל אותנו לייאוש, לפאסיביות ולחטאולהוביל אותנו לייאוש, לפאסיביות ולחטאולהוביל אותנו לייאוש, לפאסיביות ולחטא

גילינו את התחכום ובעיקר את השקר. מה שנשאר עכשיו זה גילינו את התחכום ובעיקר את השקר. מה שנשאר עכשיו זה גילינו את התחכום ובעיקר את השקר. מה שנשאר עכשיו זה גילינו את התחכום ובעיקר את השקר. מה שנשאר עכשיו זה     ומשכנע אותנו בצדקת דברו.ומשכנע אותנו בצדקת דברו.ומשכנע אותנו בצדקת דברו.ומשכנע אותנו בצדקת דברו.

        להוציא את הנשק שלנו...להוציא את הנשק שלנו...להוציא את הנשק שלנו...להוציא את הנשק שלנו...

  

  דק'דק'דק'דק'    5555    ����                                                                            מליאההנשק שלנו/  ::::3333פעילות פעילות פעילות פעילות | | | | 

מהו הרגש החיובי שיש לאמץ  –בואו נראה מהי תגובת הנגד לכל אחד מהרגשות השליליים 

  במקומו.

ורה הופכת את הפרצופים השליליים ובמקומם מתגלים פרצופים שמחים שתחתם המ

  ). ב3כתובים רגשות חיוביים (נספח 
  

השלילי יופיע פרצוף יצה על הפרצוף ). בלחג3ין, ניתן להציג זאת במצגת (נספח לחילופ

  שמח שמתחתיו שם הרגש החיובי ההופכי.

  

        דק'דק'דק'דק'    5555    ����                                                                                                            עובדים על זה/ מליאה| סיכום: | סיכום: | סיכום: | סיכום: 

רגשות שליליים.  לגרום להצפת שעלולה )8מספרת על סיטואציה מסוימת (נספח המורה 

מר משפט מחזק את הרגש החיובי שיסייע לה ותא ,לאחר מחשבה ,בסבב תציג כל בת

  .)9נספח  –(דוגמות למשפטים  'בשמו'

) כתגובת נגד לכל אחד 4(נספח  1בדף עליו עבדו בפעילות  את המשפטים יכתבו הבנות

  .מהרגשות השליליים המוצגים בדף
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        | אביזרים והכנה| אביזרים והכנה| אביזרים והכנה| אביזרים והכנה

  (לבחירה) מחשב ומקרן> 

  > דבק סלוטייפ

  ) כמספר בנות הכיתה.1> לצלם את דף הפתיחה (נספח 

אחורי לצלם את הרגשות א), ומהצד ה3לצלם עותק אחד של הרגשות השליליים (נספח > 

  .ב)3ההופכיים, החיוביים (נספח 

  ) כמספר בנות הכיתה.4> לצלם את דף המשפטים (נספח 

  ). רצוי להדק על שמינית בריסטול.5(נספח לצלם עותק אחד של הכרטיסיות לקבוצות > 

  ).6> לצלם עותק אחד של תבניות הראיון (נספח 

  ).7(נספח  תגי הזיהויעותק אחד של לצלם > 

  

  

        | נספחים| נספחים| נספחים| נספחים

  דף פתיחה ....1111

  סיפור על רבי זושא מאניפולי. . . . 2222

  פרצופים ורגשות שליליים . א.. א.. א.. א.3333

  פרצופים ורגשות חיוביים ב.ב.ב.ב.                

  לבחירה -מצגת מצורפת  ג.ג.ג.ג.                

  דף למציאת משפטים אופייניים. . . . 4444

  כרטיסיות לקבוצות ....5555

  תבנית ראיון ....6666

  תגי זיהוי. . . . 7777

  סיטואציה שמעוררת רגשות שליליים ....8888

  מחזקים חיוביים, דוגמאות למשפטים. . . . 9999


