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אנו נוטים להאמין כי כאשר אנחנו מתאמצים 

ועובדים אזי השליטה על תוצאות המאמץ היא 

בידינו. ואכן כאשר העבודה מוכיחה את עצמה 

והתוצאות בשטח טובות אנו שמחים, מסופקים, 

ומייחסים הצלחה זו לכישרונותינו הברוכים 

ולעבודתנו. אך כאשר המאמץ לא הוכיח את עצמו 

תים נופלים לזרועות הייאוש. אנו מאוכזבים ולעי

למעשה, כמעט תמיד בעת הצלחה או כישלון אנו 

שוכחים שאין לנו בכלל שליטה על התוצאות. לנו 

יש יכולת לעשות כלי בלבד, לעשות מה שצריך. 

התוצאות? בידי ה'! רק הוא זה שיכול למלא לנו 

את הכלים בברכת ההצלחה. אין זה אומר שאפשר 

חכות לברכה שתגיע בדרך לשבת בחיבוק ידיים ול

ניסית, עלינו לעשות כלי בדרך הטבע אך בה בעת 

לדעת כי הצלחת פעולותינו באה ממעל. השקפה 

זו מובילה להתמודדות נכונה עם ביצוע מטלות 

ובעיקר להתמודדות בריאה עם תוצאותיהן. 

כאשר אנו בטלים אנו משוחררים מן הצורך להיות 

הן בידי ה',  לחוצים ולדאוג באשר לתוצאות שכן

ומתוך ידיעה מרגיעה זו אנו פנויים לבצע את 

מטלותינו באופן הטוב ביותר. כך גם באשר 

להתמודדות עם התוצאות, חוויית חוסר הצלחה 

לא תשבור אותנו ותייאש אם נזכור ונאמין שכך 

בחר הקב''ה עבורנו, ומתוך אמונה מרגיעה זו נוכל 

 שיפור.לבדוק האם טעינו בדרך והיכן יש מקום ל
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   דק'      12                                       מה בידיים שלי/ יחידני, מליאה      :ה| פתיח

( ותולה על הלוח פתקים עם רגשות 1המורה מחלקת לתלמידות טבלה )נספח 

(. על התלמידות לכתוב בטבלה על מאורע ) ארגון של 2ומחשבות שונות )נספח 

משהו, מבחן, משימה כלשהי שהיה עליהן לבצע..( שחוו בו הצלחה ומאורע שחוו בו 

ת אלו שעלו בהן בכל כישלון ומתוך המחשבות והרגשות התלויים על הלוח לבחור א

אחד מן המאורעות הללו. לאחר מכן המורה תבחר כמה תלמידות שיציגו בפני 

הכיתה את האירועים שחוו והרגשות שבאו בעקבותיהם, בזמן שהתלמידות 

תספרנה על רגשותיהן המורה תסדר את הפתקים על הלוח בשתי קבוצות לפי מה 

סיפורי ההצלחה ומחשבות  מחשבות ורגשות שהגיעו בעקבות -שמספרות הבנות

 ורגשות שהגיעו בעקבות כישלון. 

 | שאלות ונקודות לדיון:

  הרגשות אחר סיפור הצלחה חיוביים והרגשות שאחר הכישלון שליליים
 )כפי שמטבע הדברים יתבטא בחלוקה על הלוח(

 ?כמה זמן וכמה אנרגיות השקענו במאורעות שנכשלו 

 העבודה והמאמצים שהשקענו או לפי  -לפי מה מונעים רגשותינו בד''כ
 לפי תוצאות עבודה ומאמצים אלו?

 ?מדוע רגשותינו אחר הצלחה הינם חיוביים ואחר כישלון הינם שליליים 
 

מטרת הדיון היא לאבחן את הדפוס בהתנהגותנו הנוטה להאמין שיש לנו שליטה על מה 
 שקורה ושליטה על תוצאות של פעולותינו. 
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 | מטרות השיעור

להתבונן ולערער על דפוס החשיבה בו האדם 

 נוטה להאמין כי השליטה על התוצאות היא בידיו

לברר מה מקומה של עשייה אקטיבית במרחב 

 שבו אין שליטה על התוצאות.  

לערוך השוואה בין דרכי התמודדותו של אדם עניו 

 עם קשיים   לדרכי התמודדותו של אדם גאה.  

דרכי תגובה המתאימות לגישת הביטול לתרגל 

 בהתמודדות עם מטלות ועם תוצאותיהן.

 

 

 | הגדרה דידקטית

ההגה בידיים שלי. בידי רק לכוון, לעשות מאמצים 

להגיע אל היעד ועם זאת לדעת כי הקב''ה הוא 

 מחליט כיצד תיגמר הנסיעה ולאיזה יעד נגיע.

 

 | הרחבת ההגדרה הדידקטית

  -במעלותיירק הכרה אמיתית 

השליטה על הפעולות,  -ההגה בידיים שלי

 המעשים, והעבודה שאני עושה בידי, 

בידי רק לכוון, לעשות המאמצים להגיע אל 

הדבר היחיד שיש לי שליטה עליו זה הדרך  -היעד

לתוצאות, המאמצים. ועלי למצות תחום זה, 

 למלא את תפקידי בדרך הטבע

הוא זה שמחליט כיצד  ועם זאת לדעת כי הקב''ה 

 -תיגמר הנסיעה ולאיזה יעד אגיע

ולכן הגישה שלי לביצוע תפקידים ומטלות היא  

מתוך ידיעה שאני רק עושה את הכלי אך הקב''ה 

הוא זה שממלא את הכלי בברכתו. כך גם במקרים 

של חוסר הצלחה ההתמודדות עם הכישלון היא 

מתוך ידיעה שזהו רצון ה', אין להתייאש ויש 

 לבדוק מה לשפר ולהתקדם הלאה.

 

 

 

  השיעור גוף| 

 

    'דק  8      לא בידיים שלי/ צפיה, מליאה                     –היעד : 1 פעילות| 

התלמידים צופים בסרטון בו מספר הרב דערען על אירוע שתכנן במקום שליחותו, עשה כל 
ויום לפני האירוע נמכרה כמות כרטיסים מזערית. הוא היה  שביכולתו כדי שיהיה מוצלח

לחוץ וביקש במחשבתו מהרבי שיציל אותו.. בסופו של דבר, בדרך ניסית, הגיעו המונים 
 לאירוע..
 , אם אין אפשרות להקרין, ניתן לספר בע''פ, מצורף המלל בנספח זה(3) נספח 

 דיון לאחר הצפייה:| 

 בכדי שהאירוע יצליח. האם, לפי דרך  הרב דערען עשה את כל המאמצים
 הטבע, הצלחת האירוע בסופו של דבר קשורה היתה למאמציו?

  לפיכך, על מה יש לנו שליטה..? רק על הדרך, העבודה? או שמא גם על
 התוצאות?

  שבה התרחשה ההצלחה, אולי לא היה צורך במאמצים  הדרך הניסיתלאור
 אלו וההצלחה היתה מגיעה גם ככה?

. להפנים שלנו יש שליטה רק על ההתנהלות שלנו ולא על תוצאותיה. 1יון היא:  מטרת הד
שכן אנו יכולים לעשות כל מה שצריך באופן המושלם ביותר אך רק ה' הוא זה שמחליט מה 

אם השליטה על התוצאות לא בידינו בכל  מקרה, אז  -. לעורר את השאלה2ואיך יצא מזה.  
לא רק באמונה והסתמכות מוחלטת על ניסים שיבואו אולי אין צורך במאמצים שלנו א

 מהקב''ה?

( שתוכנן בקצרה הוא שיש 4אגרות קודש של הרבי )נספח  2המורה מחלקת לבנות דף עם 
להאמין בקב''ה ולסמוך עליו בלב שלם אך עם זאת מוכרחים לעשות כלים בדרך הטבע. 

 קוראים את המכתבים במליאה.

 .הכלי, אולם ה' הוא הממלא את הכלי בברכתו מאמצינו הם| סיכום ביניים:  

מבין כי ההצלחה  ךהוא אדם שאמנם עובד קשה, א ובטל לקב''ה מאמיןאדם ש

כשמפנימים השקפה זו וחיים  או הכישלון של עסקיו אינם בידיו אלא בידי ה'.

פיה, הגישה שלנו לביצוע מטלות נעשית נינוחה וטובה שכן היא מבוססת  -על

בין  –טה לא בידינו, וההתמודדות עם התוצאות של ביצועינו על אמונה, השלי

 .אם הן טובות ובין אם לאו, נעשית בריאה ונכונה

 דק'  10 קבוצות                                   | כיצד? –מתמודדים  :2| פעילות  

 

(, באחת מוצגת דמות האדם בעל 5המורה תולה על הלוח שני דפים בצבעים שונים* )נספח 

( שתהווה בסיס 6תחושת ביטול ובשנייה דמות האדם הגאה ומשרטטת תחתן טבלה )נספח 

להשוואה בין התנהגות אדם בטל והתנהגות אדם גאה במקרי כישלון. הכיתה מתחלקת 

( של אדם 7ידות(, כל קבוצה מקבלת מקרה )נספח לזוגות )או לשלשות, תלוי במס' התלמ

שחווה כישלון והגיב באופן מסויים, וכמה אפשרויות להגדרת התגובה שלו. על כל קבוצה 

לקרוא את המקרה שלה, להחליט האם מדובר באדם גאה או באדם בעל תחושת ביטול, האם 

בחור בהגדרה התגובה המתוארת מתארת תגובה התנהגותית או תגובה מחשבתית שלו, ל

המאפיינת את התגובה )מתוך האפשרויות הנתונות(, לכתוב אותה על דף בצבע המתאים 

 ולהדביק על הלוח במקום המתאים בטבלה. 
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 | הכנה ואביזרים

 
 .( כמס' בנות הכיתה1)נספח לצלם טבלה <

 .(2להדפיס רגשות לתלייה על הלוח )נספח <

 .להביא סלוטייפ<

להכין מקרן לצפייה ולהביא את קטע הוידאו/ <

 .(3להדפיס את הסיפור )נספח 

לצלם את דף אגרות הקודש כמס' בנות הכיתה <

 .(4)נספח 

צבעים את הגאה ובעל  2להדפיס על דפים ב<

 .(5הביטול  )נספח 

 .(6למורה )נספח  -טבלה לשרטוט על הלוח<

 .(7מקרים והגדרות )נספח 

 2להכין דפים בשני צבעים שונים או להביא <

בצבע של  3בצבע של הגאה ו 5צבעי טושים)

 .הבטל(

 .(8להדפיס מקרים )נספח <

 

 

 

 

 

 

 
 

*החלוקה לצבעים היא על מנת שתהיה ברורה ההשוואה בין גישת הבטל לגישת 

להשתמש בדפים לבנים ורק לכתוב בטושי  הגאה, אם אין דפים צבעוניים ניתן

 צבעים שונים. 2ארטליין ב

המסקנות העולות מההשוואה הן שאדם בעל תחושת  ביטול לא יתייאש מכישלון 

ויראה בו מנוף להצלחה. הוא יהיה מוכן לברר מהן הטעויות וללמוד מהן. כל זאת 

ול להישבר, מתוך הרגשה של אמונהנ ובטחון שה' איתו. לעומתו האדם הגאה יכ

ייתכן מצב שלא יודה שטעה וימחזר שוב ושוב את טעויותיו, הדבר יפגע בו ובסובבים 

 אותו. הגאה יחיה בתחושת חרדה מכישלון וכך לא יהיה פתוח לביקורת ולבנייה. 

  

 'דק  10                                                                 מליאה/ משוב :סיכום| 

הפנמת הגישה הנכונה לביצוע מטלות ולהתמודדות עם תוצאות ותרגול תגובות 
 תואמות.

 

(. המורה מסכמת בקצרה 8יושבים במעגל, באמצע מונחת ערימת מקרים )נספח 

את ההשוואה כפי שהיא מוצגת בטבלה על הלוח, תולה לצד הטבלה בנק תגובות 

ק בו כל המשתתפות נותנות משח -( ואז עוברים לתרגול. משחקים ''זרם''9)נספח 

לחיצת יד,  -ידיים אחת לשנייה, מישהי שמחליטים עליה מתחילה להעביר 'זרם'

לחברה שיושבת לידה. החברה שקיבלה את הלחיצה, מעבירה את הזרם בידה 

השנייה לבת הבאה אחריה וכן הלאה. משתתפת אחת עומדת מחוץ/ בתוך המעגל 

יא מגלה בת שמעבירה זרם עוצרים את ועליה לגלות היכן עובר הזרם. כאשר ה

המשחק, הבת שהתגלתה מרימה כרטיס  ומקריאה מקרה, על שתי הבנות שיושבות 

משני צדדיה מוטל לשלוף/ לבחור מתוך בנק התגובות שעל הלוח כמה שיותר מהר 

הבת שמימין תגובה של ביטול והבת שמשמאל  -תגובה מתאימה*, באופן הבא

מבין שתיהן ש'שלפה' תגובה ראשונה נשארת במקום  תגובה של גאווה. הראשונה

 והשנייה הופכת להיות זו שעומדת באמצע המעגל וצריכה לגלות את הזרם..

 

* התגובות למקרי הכישלון צריכות להיות משפטים שמבטאים את אחת מדרכי 

 התגובה שבטבלה ואין להסתפק רק בציון דרך התגובה עצמה, לדוגמא: 

 מקרה: נכשלת במבחן, כיצד תגיבי?  

  X    -תגובת גאווה:  ''חוסר השלמה''

 V  -''לא הגיוני שנכשלתי''                         

       X  -תגובת ביטול:  ''הפקת לקחים''

 V -''לא תרגלתי מספיק, בפעם הבאה אתרגל יותר''            
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