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 /דף מעקב לצופה – 1נספח /  

 

 לייחס לעצמן תכונות חיוביות?  -מהן תגובות חברותייך למשמע המשימה המוטלת עליהן
תגובות מילוליות: 

 _______________________________________________
_________________________________________________ 

תגובות בלתי מילוליות )פרצופים, מבטים, צחקוקים, אנחות וכדו'..(: 
____________________________________________________

___________________________________________________ 
 כיצד מגיבות חברותייך בעת ביצוע המשימה?

תגובות מילוליות: 
 _______________________________________________

____________________________________________________
______ 

תגובות בלתי מילוליות )פרצופים, מבטים, צחקוקים, אנחות וכדו'..(: 
____________________________________________________

____________________________________________________
____________ 

 
 כיצד מגיבות החברות המתבקשות לקרוא את תכונותיהן בפני הכיתה?

תגובות מילוליות: 
 _______________________________________________

____________________________________________________
______ 

תגובות בלתי מילוליות )פרצופים, מבטים, צחקוקים, אנחות וכדו'..(: 
____________________________________________________

____________________________________________________
____________ 
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 /לו הייתי נר – 2נספח /  

 

 האזיני לתכונות שמקריאה המורה וכתבי את התכונות מתוכן שמאפיינות אותך: 

 לו הייתי נר, הייתי.. 

_______________________________________________________________ 

 לו הייתי בית, הייתי..

_______________________________________________________________ 
 
 
 

 האזיני לתכונות שמקריאה המורה וכתבי את התכונות מתוכן שמאפיינות אותך: 

 לו הייתי נר, הייתי.. 

_______________________________________________________________ 

 לו הייתי בית, הייתי..

_______________________________________________________________ 
 
 
 

 האזיני לתכונות שמקריאה המורה וכתבי את התכונות מתוכן שמאפיינות אותך: 

 לו הייתי נר, הייתי.. 

_______________________________________________________________ 

 לו הייתי בית, הייתי..

_______________________________________________________________ 
 
 
 

 האזיני לתכונות שמקריאה המורה וכתבי את התכונות מתוכן שמאפיינות אותך: 

 הייתי..  לו הייתי נר,

_______________________________________________________________ 

 לו הייתי בית, הייתי..

______________________________________________________________ 
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 /רשימת תכונות  3נספח /

 

 לו הייתי נר, הייתי נר...

חלק, מקרין, מוסרי, מחמם, נדיב, זוהר, רגיש, מאיר, מפרגן, אומנותי, 
 אופטימי, מסייע, משמח, סבלני, זהיר, גמיש, רך, צבעוני, טהור.

 

 לו הייתי בית, הייתי בית...

יציב, רחב, מכיל, חם, ישר, מסודר, ייצוגי, משרה נינוחות, פתוח, 
משרה ביטחון, הרמוני, יסודי, סובלני, עצמאי, דינאמי, עמיד, מהנה, 

 עליז, שופע אנרגיות.

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ביטול היש, א'| 

 סיפור/ – 4נספח /  

 

מסופר על חסיד אחד ברוסיה, שחזר פעם מאוחר בלילה מהתוועדות חסידית שבה דיברו הרבה על 
לבטל את ה'יישות' האישית ובדרכו הבחין בו שוטר וקרא לעברו: "מי הולך שם?". החסיד, הצורך 

 ..."שמחשבותיו היו נתונות למה שדובר בהתוועדות, השיב בספונטאניות: "'ביטול' הולך
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 /משפטים למשחק הזוגות – 5נספח /  

 יש לי מעמד חברתי עצום, אני מצליחה לגרום לכולן לעשות את רצוני

חברתי| עצום|, יש| לי| מעמד| 
אני| מצליחה| לגרום| לכולן| 

 למלא| רצוני|
 

 הקב''ה העניק לי כושר מנהיגות, עלי לנצלו להשפעה חיובית על חברותיי

ה'| העניק| לי| כושר| מנהיגות|, 
עלי| לנצלו| להשפעה| חיובית| 

 על| חברותיי
 

 סיק עם זהילדים מגיעים למועדון, כנראה אני מפעילה אותו גרוע וצריכה להפ 2רק 

ילדים |מגיעים| למועדון|,  2רק| 
כנראה| אני| מפעילה| אותו| 
 גרוע |וצריכה| להפסיק| עם |זה
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 ילדים מגיעים למועדון אבל כל ילד עולם מלא ועלי להשקיע בזה את כישרונותיי 2רק 

ילדים |מגיעים |למועדון|  2רק| 
אך |כל |ילד |עולם| מלא |ועלי| 

 ותיי|להשקיע| בזה |את| כישרונ
 

 אני אלופה במתמטיקה, חייבת שהכיתה תדע זאת

אני| אלופה |במתמטיקה|, 
 חייבת |שהכיתה| תדע| זאת|

 

 יש לי כשרון במתמטיקה, יפה אם אעזור לבנות מתקשות

יש| לי| כשרון| במתמטיקה|, 
יפה| אם| אעזור| לבנות| 

 מתקשות|
 

 



 

 ביטול היש, א'| 

 אני לא טובה בלימודים, אני אפס

|בלימודים|, אני| אני |לא |טובה 
 אפס|

 

 

 

 יש לי כישרונות בתחומים אחרים )לא בלימודים( ועלי לנצלם

יש |לי| כישרונות |בתחומים| 
 אחרים| ועלי| לנצלם 

 

 

 חשוב לי שכולם ידעו כמה אני עוזרת לשכנה שלי

חשוב| לי| שכולם| ידעו| כמה| 
אני| סבלנית| לשכנתי| ועוזרת| 

 לה|
 

 ק וסבלנות ועל ידה אני מסייעת הרבה לשכנתיניחנתי ב''ה ביכולת איפו
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ניחנתי| ב''ה| ביכולת| איפוק| 
וסבלנות| ועל ידה| אני| 

 מסייעת| לשכנתי

 
 

 אין לי יכולת ובגרות מספקת כדי להתנהג כפי שהוריי רוצים ולגרום להם נחת

אין| לי |יכולת |ובגרות |להתנהג 
כפי| שהוריי| רוצים| ולגרום 

 |להם |נחת
 

 ת ובעלת שליטה עצמית וביכולתי לנהל את התנהגותי בהתאם לרצון הוריי  אני בוגר

אני| בוגרת| ובעלת| שליטה| 
עצמית| וביכולתי| לנהל| את| 
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התנהגותי| בהתאם| לרצון| 
 הוריי|
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 /קטעי מידע וסיטואציות – 6נספח /  

 

1) 

אמיתית בחסרונות עצמו ובמעלות עצמו. וכאשר ''הדרך האמיתי הוא שצריכים לדעת מהות עצמו, בהכרה 
 לתקנם בעבודה בפועל, ולא לצאת ידי חובתו באנחות בלבד'' -יודעים את החסרונות

 )היום יום כ''ו חשון(

 אסתר מספרת:

נועלת את הדלת. זהו. שלא יציקו לי.. הויכוחים האלה עם אמא שלי מוציאים אותי מדעתי. אני לא מבינה למה 
להבין אותי. האמת, אני קצת כן מבינה, אבל אני רוצה שהיא תבין. שתבין שאני פשוט לא מצליחה  היא לא יכולה

לשלוט על עצמי. כן, שתדע שלבת שלה יש חוסר בשליטה עצמית, היא לא בוגרת, היא תינוקת, היא לא יודעת 
ה את אמא, איך היא לנהל את ההתנהגות שלה כמו שצריך. כן, זה מה שאני באמת בעצם. כואב  לי לראות ככ

מצטערת כשאנחנו מתווכחות,כמה היא רוצה שאתנהג אחרת. למה אני לא יכולה לגרום לה נחת ולעשות אותה 
שמחה יותר? לא מגיע לה?מגיע לה. ברור. אבל אני לא יכולה. פשוט לא יכולה. כבר הצלחתי להסביר לעצמי 

ההתנהגות שלי, כנראה שכשה' חילק את מנת  אני פשוט ילדותית, חסרת שליטה על הרצונות שלי ועל -למה
לא נכחתי. אז זה מי שאני נקודה. את האמת, אני נוראית. לפחות גאוותנית אני  -הבגרות או את יכולת השליטה

 לא. ענווה אני כן, זה בטוח.

 כיצד מפרשת אסתר את מידות הגאווה והענווה? -

 באיזה אופן מתייחסת אסתר לחולשותיה? -

 ון בהזכירה לעצמה את חסרונותיה שוב ושוב?האם היא נוהגת נכ -
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2) 
 

ל'אסקופה הנדרסת'. אם לא יחוש שיש  בפשטות יש לומר, שיהודי חייב לחוש גבהות ותקיפות כדי שלא יהפך
לו ערך כלשהו, הוא עלול ליפול לזרועות הייאוש ולא יוכל להגן על עצמו מפני היצר. יצרו הרע יגרור אותו 

 למעמקי הרע, בפיתוי שממילא אין לו שום ערך.
הר, שכל פעולה לכן נדרש יהודי לחוש, לצד הענווה והשפלות, גם תחושת גבהות וחשיבות. עליו להיות בבחינת 

 .שלו חשובה ובעלת ערך. כך יינצל מן הייאוש ומפיתויי היצר.
 

לוה ממעל ממש". כבודו -חז"ל אומרים: "כל ישראל מלכים הם". בקרב כל יהודי שוכנת נשמה שהיא "חלק א
 שלו, אלא כבודו של מלך מלכי המלכים הקב"ה, השוכן בקרבו. התוקף של יהודי נובע-של יהודי אינו כבודו

 מתוקפו של הקב"ה, מכיוון שיהודי הוא "חלק" ממנו, חלק מן העצם.
 

"את הנשמה לא  –גם בזמן הגלות נדרש יהודי לזכור שהגלות אינה יכולה לחול על הנשמה, כפתגם המפורסם 
המלכויות". בכל הקשור לענייני התורה והמצוות אין שום סמכות העומדת -הגלו בגלות ולא שעבדו בשעבוד

 ראל.יש-מעל עם
 

אבל כל זה חל רק על ענייני העולם.  –אמנם קבעו חז"ל "דינא דמלכותא דינא", והורו "אל תתגרה בגוי קטן" 
כאשר מדובר בענייני התורה והמצוות, יהודי הוא בבחינת 'הר' ו'מלך', שאפילו הוא רוצה, אין בכוחו למחול על 

 כבודו )"מלך שמחל על כבודו אין כבודו מחול"(.
לעמוד ללא פשרות על כל  –תוקף וגבהות של הר  –מעניק אפוא ליהודי את התוקף הדרוש לו  השם 'בהר'

מצוות התורה ומנהגיה, בלי להירתע מאיש, אף לא מגזרות המלכות, אלא להיות כפוף לה' בלבד, לתורתו 
 ולמצוותיו

 
 )לקו''ש(

ת. מגיל קטן היא לומדת אצל מורה למירי כשרון מוזיקלי נדיר. 'נולדת לנגן' אומרים לה כולם בכל הזדמנו
פרטית ונגינתה משתבחת עם השנים. היא נהנית ומאושרת והאנשים שסביבה לא פחות. בכל אירוע חברתי או 
משפחתי היא מנעימה בנגינתה וקוצרת לא מעט מחמאות. לאחרונה היא ניצבה בפני התלבטות, מורתה 

גנות  שמתעתדות להופיע במס' כנסים של אגודה הותיקה למוזיקה פנתה אליה בבקשה להצטרף לקבוצת מנ
לא דתית העוסקת במתן תמיכה לחולים ונזקקים. ברגעים הראשונים היה ברור למירי כי היא תיענה בחיוב 
להצעה, שהרי מדובר במצווה, עזרה לארגון שכולו חסד. אך לאחר מחשבה עלתה בתודעתה המחשבה שהעניין 

ון לא דתי, מדובר מן הסתם בקהל מעורב שיצפה בה מנגנת. היא הפכה לא פשוט כ''כ שכן, אם מדובר בארג
במוחה ברעיון שוב ושוב ולבסוף הגיעה להחלטה. 'לא נעים לסרב לבקשה כזאת, אני גם עלולה להצטייר 
כפאנאטית. הקב''ה לא סתם חנן אותי בכישרון לנגן, אני צריכה להשתמש בו ולתרום בעזרתו. מדובר בארגון 

ה ואם לי יש יכולת לתרום להם ולו במעט, מדוע אמנע מכך? אני חושבת שאני צריכה להיענות שכולו נתינ
 להצעה ולבוא לנגן בכנסים של העמותה הנדיבה הזו'

 האם מירי מכירה בכישוריה המיוחדים? -

 האם מירי מכירה בכך שכישורים אלו ניתנו לה מה'? -

 ?מהם שיקוליה של מירי בהחלטה להצטרף לקבוצת המנגנות -

 מה נראה ששכחה מירי בעת שעלו בה שיקולים אלו? -
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3) 

 ''ובזה גופא כו''כ עניינים:

א. לקבלת התורה נדרשים שני תנאים: א. תוקף והגבהה, לא ליבוש בפני בני אדם המלעיגים, הוא ההתחלה של 
כל השולחן ערוך, לא להתפעל מאף אחד בעולם אלא להתנהג בתוקף המתאים בלימוד התורה וקיום המצוות. 

לתורה ומצוות הוא ביטול דווקא, ע''י ש ב. ביטול וענווה. כי על גאווה נאמר ''אין אני והוא יכולים לדור'', והכלי 
''ונפשי כעפר לכל תהיה'' עי''ז דווקא מגיעים ל''פתח ליבי בתורתך''. וב' עניינים אלו, תוקף והגבהה וביטול 
וענווה, אינם בסתירה. כי התוקף איננו מצד הישות שלו, כלומר,  מצד המציאות שלו, מעמדו מצבו ידועים לו 

ו, מכיך מכל טוריא, ומ''מ יש לו תוקף בתורה ומצוות מצד זה שהוא מקיים את רצון היטב, שכל אחד טוב ממנ
 הקב''ה, והוא כ''כ מסור ונתון לקיים את רצון הקב''ה, שהוא עומד בתוקף הכי גדול נגד כל המניעות ועיכובים.

 )לקו''ש (

ודעת מה היא דורשת ורוצה לחיה יש ביטחון עצמי גבוה, כולם יודעים את זה. היא יודעת לעמוד על שלה וי
מעצמה. היא בטוחה בדרכה ומכירה במעלותיה, אין לה בעיה לדבר בפני קהל והיא לא חוששת אף פעם להביע 
את דעותיה. דבר אחד קשה לה לעשות, מבצע נש''ק. שם הביטחון שלה נעלם כאילו בולעת אותו האדמה. היא 

לא מסוגלת. 'זה סתם משהו שיצרת לעצמך' אומרת לא מסוגלת לגשת לאישה ולהציע לה נרות שבת, פשוט 
לה אחותה, 'לא נכון. יש לי חסימה מולדת בעניין הזה. ניחנתי בהרבה ביטחון ואומץ, אני יודעת, ואני מצליחה 
בחיים הרבה בזכות זה. אבל לעשות נש''ק.. אני לא יכולה. נקודה. כנראה שיש מקום מסויים שבו נגמר האומץ. 

חדת שיסרבו לי, שיצחקו ממני, שיגחכו על הדתייה שמנסה למכור נרות. יש דברים שהם יותר אני מתביישת. פו
 מכפי יכולתי וזה אחד מהם, והיחיד שעולה בדעתי כרגע.. אני לא יכולה לעשות את זה וזה סופי מבחינתי'.

 האם חיה מכירה בכישוריה? -

 באיזה אופן היא מתייחסת אליהם? -

 ולכן היא מתביישת לעשות נש''ק?לא זוכרת חיה  \מה לא יודעת -
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4) 

 ''ובזה גופא כו''כ עניינים:

א. לקבלת התורה נדרשים שני תנאים: א. תוקף והגבהה, לא ליבוש בפני בני אדם המלעיגים, הוא ההתחלה של 
כל השולחן ערוך, לא להתפעל מאף אחד בעולם אלא להתנהג בתוקף המתאים בלימוד התורה וקיום המצוות. 

ביטול וענווה. כי על גאווה נאמר ''אין אני והוא יכולים לדור'', והכלי לתורה ומצוות הוא ביטול דווקא, ע''י ש ב. 
''ונפשי כעפר לכל תהיה'' עי''ז דווקא מגיעים ל''פתח ליבי בתורתך''. וב' עניינים אלו, תוקף והגבהה וביטול 

כלומר,  מצד המציאות שלו, מעמדו מצבו ידועים לו וענווה, אינם בסתירה. כי התוקף איננו מצד הישות שלו, 
היטב, שכל אחד טוב ממנו, מכיך מכל טוריא, ומ''מ יש לו תוקף בתורה ומצוות מצד זה שהוא מקיים את רצון 
 הקב''ה, והוא כ''כ מסור ונתון לקיים את רצון הקב''ה, שהוא עומד בתוקף הכי גדול נגד כל המניעות ועיכובים.

 )לקו''ש (

 מספרת:  שרי

היום התקשרה אלי ילדה מהקהילה פה וביקשה ממני שאהיה משפיעה שלה. אני גם ככה מצוברחת מהמצב 
הרוחני שלי, וזה הציף לי את זה עכשיו עוד יותר.. איך אני יכולה להיות משפיעה כשמצבי בעצמי לא מושלם 

מני, אבל אני לא יודעת אם יש לי בכלל? מה אשפיע עליה בדיוק?! אמנם אני לא כזאת נוראית, יש גרועות מ
יכולת להיות משפיעה.. פה ושם מתפספס לי החומש היומי, והתפילה שלי רחוקה מלהיות מושלמת.. לא רוצה 
לקחת על עצמי תפקיד ולבצע אותו בצורה כושלת. אני לא מבינה איך יש כ''כ הרבה בנות שלוקחות על עצמן 

מצד שני, הרבי אומר לא להגיד לא.. אבל אני בטוחה שהוא לא  את את תפקיד המשפיעה, אולי הן מושלמות..
 התכוון למקרה של מישהי כמוני, שחסר לה הרבה ברוחניות.. אענה לה בשלילה.   

 האם בשביל להשפיע צריך להיות מושלם? -

 האם שרי מכירה ביכולותיה? -

 פיה היא מחליטה לענות בשלילה?-מהי הנחת היסוד של שרי שעל -

 

 

  



 

 ביטול היש, א'| 

 

5) 

''וכידוע הפירוש בעניין 'והאיש משה ענו מאוד מכל האם אשר על פני האדמה', שהגם שמשה רבינו ידע את 
מעלותיו, שהתורה ניתנה על ידו, מ''מ היה עניו מכל האדם אשר על פני האדמה, אפילו מהדור של עקבתא 

למישהו אחר, היה נעלה  משיחא, כי סבר שמעלותיו הם מצד זה שהקב''ה נתנם לו, ואילו היה הקב''ה נתנם
 ממנו''

 )לקו''ש(

בכל פעם בה המורה מחלקת מבחנים חיה ומירי מתדיינות ביניהן על חצאי נקודות שירדו להן, מלכי ושלושת  
חברותיה בודקות טוב אם המורה לא טעתה בחישוב ציונן, שרה מתמרמרת על המורה שתמיד מחליטה לסגור 

ת בצד בפנים גאות, היא אינה מתדיינת על חצאי נקודות, לא מנסה איתה חשבון במבחנים, ורק נחמי יושב
לחשב איך הגיעה המורה לציון ובטח שלא מתמרמרת. 'מה הן מתרגשות כ''כ מציונים, איזה קטנוניות..' היא 

, שזה נדיר 100ולא  95מזלזלת בליבה, 'אותי זה לא מעניין כל החישובים האלה. ציוני לפעמים אני מקבלת 
.. מזל שיש לי הרבה 100ה לא באמת אכפת לי כי כמה זה כבר ישנה בממוצע הכללי כשרוב הציונים הם מאוד, ז
 שכל..' 

 מהן תחושותיה של נחמי כלפי חברותיה?  -

 כיצד היא מרגישה לעומתן? -

 האם מכירה נחמי בכישרונות שהעניק לה הקב''ה? -

 באיזה אופן מתייחסת נחמי לכישרונות שלה? -


