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בהסתכלות שטחית מאופיין אדם המכיר במעלות 

עצמו כאדם גאה וככזה שאינו יכול לחוש ולהכיר 

בביטול מציאותו ואפסיותו כפי שדורשת התורה 

 בכלל ותורת החסידות בפרט. 

מהסבריה של תורת החסידות עולה כי אין אולם 

ווקא ע''י כל סתירה בין הדברים אלא להיפך, ד

לביטול אמיתי ולא הכרה במעלות עצמו ניתן 

 להיגרר לשפלות וענווה שקרית. 

הקב''ה ייעד לכל אדם תפקיד אותו עליו למלא 

במשך חייו ולשם כך העניק לו כישרונות, כוחות 

ם אינו מכיר וכלים המיוחדים לו. כאשר אד

במעלותיו, לא די בכך שהוא אינו מנצלם למילוי 

התפקיד אותו ייעד לו ה' אלא אף 'מועל' במתנות 

שקיבל ו ''מבזבז''' אותן. אדם כזה אינו אדם בטל 

לקב''ה, זהו אדם שמתעלם מהמציאות, 'יוצר' 

 מציאות שקרית ומשתמט ממילוי תפקידו. 

ק ביטול  אמיתי הוא להכיר בכוחות שהעני

לדאוג למלא עם לא להתגאות בהם אלא הקב''ה, 

הכוחות האלו את רצונו, לשם כך הרי ניתנו לנו. 

ולזכור ולהתמלא ביטחון מהאמונה שרק בכוח ה' 

 אנחנו הולכים.

 

 

 

 | מטרות היחידה

להגדיר את משמעות המושג 'ביטול' באופן <

להבין כי לא קיימת סתירה בין הכרה נכון  

 .במעלות להתבטלות

כי כאשר מודעים לכך שהכוחות הם להסיק <

 .מה' ובכוחו הולכים אזי הביטחון מתעצם

לחדד ולהפנים את חשיבות ההכרה <

במעלות כמתנות שניתנו מהקב''ה על מנת 

 .להגיע להתבטלות אמיתית
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 מבנה השיעור >>>
 

        דק' 15                               /מליאה     או גאווהביטול  –הכרה במעלות  פתיחה :

   '    דק  10             / משחקהכרה במעלות והתבטלות -הגישה החסידית :1פעילות    

 דק'  10                                            קבוצות/ יישום הגישה החסידית :2פעילות 

   דק'  10                                              / מליאהסיכום וחידוד מסרי השיעור סיום:

 

 מהלך הפעילות<<<< 

 

   דק'      15                                       /מליאה או גאווהביטול  –במעלות הכרה  :ה| פתיח

בדף  המורה בוחרת בחשאי תלמידה שבשלב זה של השיעור תצפה מן הצד ותרשום

את תגובות בנות הכיתה לנדרש מהן. המורה מחלקת לכל תלמידה  (1מעקב )נספח 

מים )נר, בית( ומתוך לדמות את עצמה לעצמים מסוי( בו היא נדרשת 2דף )נספח 

התכונות החיוביות שמקריאה המורה לכתוב את התכונות שהיא חושבת שמאפיינות 

 (. 3)נספח אותה 

ורה מבקשת ממס' תלמידות ע''י התלמידות, המ בתןלאחר הקראת התכונות וכתי

הכיתה את התכונות שכתבו על עצמן ולאחמ''כ מתבקשת ה'צופה'  לקרוא בפני

 להציג בפני הכיתה את תגובותיהן למשימות שניתנו להן.

המורה מבקשת מהבנות להניח רגע לעניין התכונות והתגובות ולהאזין לסיפור 

 .(4)נספח העוסק בצורך להתבטל קצר 

   |שאלות לדיון: 

 מהותו של ביטול? האם כשאמר החסיד 'ביטול הולך' באמת לא חש את  ימה
 עצמו כלל?

 ?מדוע אנו מתקשים להעיד על עצמנו עדויות חיוביות 

 ?האם הכרה של אדם במעלות עצמו לגאווה תיחשב 

  באיזו מידה?מדוע ולהכיר במעלותינו?  צריךהאם 

  עצמנו?אם נדרשת מאיתנו התבטלות, כיצד אפשר להכיר במעלות 

 הכרה במעלות וביטול רצוי לבין ענווה של שקר וגאווהעובר הגבול בין  היכן? 

להגיע ו שאין סתירה בין הכרה במעלות להתבטלותלחדד את ההבנה רת הדיון היא מט
 ת להיות מודעות אנו מוכרחות להכיר במעלות עצמנו אך בה בעת מוכרחושלמסקנה 
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 . להבדיל מהתפיסה הרווחת

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .לשלול את נכונות גישת הענווה השקרית<

להבחין בין הכרה במעלות לבין גאווה ובין <

יה רצוענווה שקרית ושפלות להתבטלות 

 .ונכונה

לתרגל שינויים מהגישה השלילית לזו <

 .הנכונה

 

 

 | הגדרה דידקטית

 אותי רק הכרה אמיתית במעלותיי תוביל

מחד ותחושת מתוך ביטול לעשיית רצון ה' 

 ביטחון מאידך.

 

 | הרחבת ההגדרה הדידקטית

  -רק הכרה אמיתית במעלותיי

הכרה במעלותיי ככאלה שניתנו לי ההבנה וה

 ,הקב''האת מ

תוביל אותי לעשיית רצון ה' מתוך ביטול 

שכן, הוא נתן לי כוחות אלו למטרת  מחד

מילוי תפקידי בעולם ולכן אין לי רשות 

רוחי, בטח שלא לעשות בהם ככל העולה על 

להמעיט בערכם או להתעלם מהם כליל, אני 

נדרשת להכיר בהם ובעזרתם לקיים את 

לעשות שימוש נכון בכוחות  למודרצונו. עלי ל

י בעיני טוב והרצול לוודא שהם מנותביםאלו ו

ה' וכאשר אני יודעת וזוכרת שכל פעולותיי 

נעשות בכפוף לרצונו ורק בכוחו אני הולכת, 

 ,תחושת הביטחוןבי מתעצמת אזי 

שהרי לא בכוחי אני עושה, רק בכוח הכל 

     יכול. ומה מעצים מזה?

 
 

נתן זה שהוא שהרי  לרצונוזו גורמת לביטול כהכרה  ודווקא לכך שהן מתנה מה'

בכך . אסור לנו לנהוג בענווה של שקר ומלא את רצונושנכדי  ,את המעלותלנו 

לא נכיר במעלות עצמנו  מצד שני אםלהשתמט מהתפקידים שייעד לנו הקב''ה. 

 .לעולם כך לא נשתמש בכוחות שניתנו לנו ונמעל בתפקיד לשמו הגענו

 

  השיעור גוף| 

 

    'דק  10      משחק/  במעלות והתבטלותהכרה  –הגישה החסידית : 1 פעילות| 

 

 גאווה/ -המרת משפטים מגישה מוטעיתתרגול במסגרת פעילות זו ייערך 

 .התבטלותהכרה במעלות ו -לגישה רצויה ,ענווה שקרית

 

ושומר אותו מוסתר מעין ( 5הכיתה מתחלקת לזוגות. כל זוג מקבל משפט )נספח 

אחד מהבאים: גאווה, ענווה של שקר, הכרה  משפט מבטא אתשאר הזוגות. כל 

את הגישה שפט המקביל לו בעניינו אך מבטא לכל משפט יש מ במעלות וביטול.

 )לדוגמא: משפט המבטא ענווה של שקר מקביל למשפט המבטא ביטול(.ההפוכה 

מטרתו של כל זוג היא 'לצוד' את הזוג בעל המשפט המקביל לשלהן. המשחק 

וג אחד 'לשחרר' מילה ך: כל זוג בתורו )לפי סדר הישיבה( יכול לבקש מזמתנהל כ

 , תולשמתוך המשפטאחת מהמשפט שלו. הזוג שהתבקש לשחרר בוחר מילה 

ומניח אותה גלויה לפני הכיתה. זוג שמשער מי הזוג המקביל להם, יכול בתורו 

תן ברביעייה. הזוג המקביל עובר לשבת אי -'לצוד' את הזוג המדובר. אם צדק הזוג

הזוג המשחק מסתיים כאשר כל זוג מצא את  התבזבז לו התור. -ואם לא צדק

 . הכיתה מחולקת לרביעיות.לו המקביל

 דק'  10               מליאה קבוצות, | יישום הגישה החסידית :2| פעילות  

 

חידוד והעמקת הבנת ההבדל בין גישת גאווה ושפלות לגישת הכרה במעלות 

 וביטול והשלכת ההבנה ליישום בחיי היום יום. 

מקבלת סיטואציה וקטע מידע מתוך  כל רביעיית בנותהכיתה מחלקת לרביעיות. 

 (.6שיחה/ מכתב של הרבי )נספח 

 תלוועליהן לקרוא בעיון את הקטע ולאחר מכן את הסיטואציה. ע''פ התובנות שע

עליהן להחליט מה לא נכון בהתנהגות האדם ובעזרת שאלות מנחות מן הקטע 

בסיטואציה, לחשוב מהי הדרך הנכונה למקרה כזה ולכתוב מחדש את הסיטואציה 

 בהתאם לזה.
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 | הכנה ואביזרים

 
  לסכם מראש עם תלמידה שתהיה

 הצופה בשלב הפתיחה של השיעור

  (1דף מעקב לצופה )נספח 

 לו הייתי נר.. יש  -דף לכתיבת תכונות

 (2לצלם כמס' בנות הכיתה )נספח 

 (3למורה )נספח  -רשימת תכונות 

 (4)נספח למורה  -סיפור 

 יש  -כרטיסי משפטים למשחק הזוגות

להכין כרטיסים כמספר הזוגות בכיתה 

ולגזור את מילות המשפט כך שניתן 

 (5יהיה לתלשם בקלות )נספח 

 אחד לכל  -קטעי מידע וסיטואציות

 (6קבוצה )נספח 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 'דק  10                   מליאה/ חידוד מסרי השיעור :סיכום|  

בנות . ואחריו לפני השינויסיטואציה שלה כפי שהייתה כתובה כל קבוצה מציגה את ה

 שעולה מן השינוי בכל מקרה. התובנה -המסרהכיתה נדרשות להגדיר את 

 

 כיתה יא'

 שלי?מה הגבול 

 


