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  "/?במשחק ינצח מי "סיפור – 1 נספח/

        זליקובסקיזליקובסקיזליקובסקיזליקובסקי    דודדודדודדוד /  /  /  / במשחקבמשחקבמשחקבמשחק    ינצחינצחינצחינצח    מימימימי

אל בית הכנסת , יווה את ידידו ואת בנו העומד להיות בר מצוהל, צעיר עליז, כששמשון סטאק, הלילה כבר ירד על ברוקלין
היו . רבי מנחם מענדל שניאורסאהן, שכן המשרד וחדר הלימוד של הרבי מליובאוויטש, "770"ב.  איסטרן פארקוויי770י ב"החבד

 ימים עדיין קהילה היתה באותם, החסידות. ד"אלו שנים בודדות לאחר שהרבי קיבל על עצמו את עול ההנהגה של חסידות חב
אירופה וצפון , ב"ארה, ורק קומץ שלוחים היו מפוזרים בארץ, קטנה הנאבקת עם החורבן שהמיטו עליה השואה והסטליניזם

 .אפריקה

 עוד מהימים לפני פטירת –היתה לו ידידות קרובה עם הרבי . היה צעיר אמריקאי טיפוסי, "עולם החדש"שנולד ב, שמשון סטאק
וביקש , שקיבל אותם בלחיצת יד חמה, הוא הציג את ידידו ואת בנו בפני הרבי. חותנו של הרבי, י יוסף יצחקרב, הרבי הקודם

 .מהם לשבת

הפתיע הרבי את , אך לפני שפנו ללכת. הרבי העניק את ברכתו לילד שיגדל להיות מקור נחת למשפחתו ולעם היהודי כולו

  .נער הבר מצוה השיב בחיוב" ?אוהד בייסבולהאם אתה : "שלשת האמריקנים כשפנה אל הילד ושאל

 .המשיך הרבי לשאול" ?רס'ס או את הדודג' את הינקי–איזו קבוצה אתה אוהד "

 .השיב הילד, רס'את הדודג- 

 ?"כמוך, האם אביך אף הוא אוהד שלהם"

 .לא -

 ?"האם אביך לוקח אותך לצפות במשחקים"

 . לפני חודשהפעם האחרונה שצפינו במשחק היתה. מדי פעם, כן-

 ?ואיך היה המשחק

 .והחלטנו לעזוב את המשחק, 2-9רס הפסידו 'בסיבוב השישי הדודג. 13-הודה בן ה, מאכזב-

 ?"כאשר אתה עזבת, האם השחקנים גם עזבו את המגרש"

 !השחקנים לא יכולים לעזוב באמצע המשחק, ראביי-

 "הסבר לי בבקשה כיצד מתנהלים המשחקים. "שאל הרבי" ?מדוע לא"

 הם לא חלק –האוהדים יכולים לעזוב כשמתחשק להם . הסביר אוהד הבייסבול הצעיר,  ישנם שחקנים וישנם אוהדים-
 .עד סוף המשחק, אבל השחקנים חייבים להשאר ולנסות לנצח. בלעדיהם, ואכן מתנהל, והמשחק יכול להתנהל, מהמשחק

  ".".".".היה שחקןהיה שחקןהיה שחקןהיה שחקן. . . . או שחקןאו שחקןאו שחקןאו שחקן, , , , אתה יכול להיות אוהדאתה יכול להיות אוהדאתה יכול להיות אוהדאתה יכול להיות אוהד"""". י בחיוך אמר הרב–" זוהי בדיוק ההוראה שרציתי ללמד אותך ביהדות"
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לא נכון  
 לגבי

לפעמים 
 נכון

לעיתים 
 קרובות נכון

כמעט 
 תמיד נכון

     אני נמנעת מלהחליט. 1

חושבת על , אני משקיעה מחשבה רבה בכל החלטה. 2
  .יתרונות וחסרונות ומנסה לצפות תוצאות

    

     אני דוחה קבלת החלטות. 3

אני , כשאני עומדת בפני בעיה הדורשת החלטה. 4
 .מצטרפת לפתרונות שאחרים מעלים

    

     פאניקה כשעלי לקבל החלטות במהירותנכנסת לאני . 5

כדי שלא , אני מעדיפה שמישהו אחר יחליט במקומי. 6
 אצטרך לעסוק בכך בעצמי

    

     לא משנה יותר את דעתיאני , מרגע שהחלטתי.7

     אני מעדיפה שאחרים יקבלו החלטות ולא אני. 8

כשאני מוטרדת מבעיה מסויימת הדורשת החלטה . 9
 .באותו רגע" איך שבא לי"אני מחליטה , מיידית

    

אני אוהבת לחשוב היטב על כל בעיה לפני שאני . 10
 .מחליטה על פתרונה

    

 החלטה אני ממתינה זמן רב כשיש לי בעיה הדורשת. 11
 .לפני שאני מתחילה לחשוב עליה

    

     .אני מרגישה שאני בלחץ עצום כשאני צריכה להחליט. 12
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 אני לא יכולה לחשוב באופן מסודר. 13
  .כשעלי להחליט בחיפזון

    

 אני מרגישה, כשאני מקבלת החלטה. 14
 שזאת ההחלטה הטובה ביותר האפשרית

    

 ני לא מתאמצת במיוחד בקבלת החלטותא. 15
 

    

   על דרך פעולה מסוימתהכשאני מחליט. 16
מייד אני משנה , ונדמה לי שמשהו קטן עלול להשתבש בה

  את דעתי לגבי דרך הפעולה שבחרתי

    

  אני אוהבת לקבל החלטות בעצמי. 17

 
    

  ולא, אני מחליט, כשאין לי ברירה. 18
  ה תהיה ההחלטה      כל כך חשוב לי מ

  

    

     דבר של מה בכך יכול להיות בסיס להחלטתי. 19

     לחשוב הרבה עליה, ני נוטה לדחות החלטהא. 20

     אני ניגשת לבצעה מיד, ני מקבלת החלטהכשא. 21

אינני אוהבת ליטול על עצמי האחריות שבקבלת . 22
אם התוצאה איננה רצויה אני מטילה את . החלטות

 .ות  על מישהו אחרהאחרי

    

 אני נוטה, כשעלי לקבל החלטה. 23
  לבחור בפתרון הראשון שעולה

 .בדעתי

    

,  לפעול בהתאם למה שאחרים מחליטיםאני מעדיפה .24
 מפני שאינני רוצה להיות שונה
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  /ההחלטה מקבלי סגנונות -  3 נספח/ 

 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

המהירהמהירהמהירהמהיר    אמיראמיראמיראמיר     

. מהר שיותר כמה מחליט
 העיקר, מה חשוב לא

 של ממצב להמנע בשבילו
 יכול אינו שאותו עמימות

 .לשאת

האחרוןהאחרוןהאחרוןהאחרון    ברגעברגעברגעברגע    הרוןהרוןהרוןהרוןאאאא     

 לרגע עד תמיד מחכה
 ואז, האפשרי האחרון

 ..מה חשוב לא מחליט

פחדןפחדןפחדןפחדן    דןדןדןדן     

 משום, החלטה כל דוחה
, ולטעות להיכשל שמפחד

 לחיות ןביטחו חסר הוא

 ההחלטה תוצאות עם

        למרדלמרדלמרדלמרד    יוצאתיוצאתיוצאתיוצאת    ורדורדורדורד

 ההפך את תמיד מחליטה 
 להיות כדי רק, מכלם
 .שונה

הטובההטובההטובההטובה    הילדההילדההילדההילדה    טובהטובהטובהטובה     

 פשרה תמיד מחפשת  
 רצון את להשביע כדי

 .כולם

לםלםלםלםהמושהמושהמושהמוש    משולםמשולםמשולםמשולם  

 מנתח, רב זמן מהסס
 הצדדים כל את ובודק

 להגיע בניסיון עניין בכל

מושלמת להחלטה .. 

  אינטואיציהאינטואיציהאינטואיציהאינטואיציה    ניצהניצהניצהניצה

, פנימי רגש לפי בוחרת 

 .שנכון שמרגישה מה לפי

        חשהחשהחשהחשה    משהמשהמשהמשה

 החלטות תמקבל
 המבוססות אימפולסיביות

 על מחשבה ללא רגשות על
 .התוצאות

        המתנדנדהמתנדנדהמתנדנדהמתנדנד    עודדעודדעודדעודד

 משום להחליט מתקשה
 מדי עמדותיו את שמשנה

 ..לצד מצד ועובר פעם

        יותריותריותריותר    ירוקירוקירוקירוק    אסתראסתראסתראסתר

 מיד, שמחליטה אחרי
 וחוששת מהססת, מתחרטת

 ושבתח ולכן, התוצאות מן
 לבחור טוב יותר שהיה

 .אחרת באלטרנטיבה

 מהם שקבע לאחר החלטות מקבל הוא -    הגיוניהגיוניהגיוניהגיוני    יונייונייונייוני

. האפשרויות טיב את ושקל, לו החשובים השיקולים
 ואת, הרגשיות העדפותיו את בחשבון מביא הוא

 אותם בוחן הוא אך, אחרים אנשים של דעותיהם

 את למצוא מבקש אינו.לו שוביםהח השיקולים לאור

  אחריות עצמו על לקבל מוכןו .המושלמת האפשרות

        רולטהרולטהרולטהרולטה    נטענטענטענטע

 בעצמה מחליטה אינה -
למזל הכול ומשאירה דבר  

לילילילי    תגידתגידתגידתגיד    אתהאתהאתהאתה    גיליגיליגיליגילי  
 את תמיד המשאיר 

 לאחרים ההחלטה
 בעלי או, הורים, חברים(

 )סמכות

  יודעיודעיודעיודע    לאלאלאלא    הושעהושעהושעהושע
  

 ולכן במטרותיו בטוח איננו
 בטוח אינו פעם אף

 .עבורו הנכונה בהחלטה
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  /דילמות – 4 נספח/

 לנסוע -האחת . שתי אפשרויותעומדות בפניה . חני מאוד מתלבטת לגבי החופש הגדול. 1
או להצטרף אל חברותיה הטובות לקייטנה קטנה .  אך לבד- ל להדריך בקעמפ יוקרתי "לחו

אבל האם כדאי " לראות עולם"היא לא רוצה להפסיד את ההזדמנות לטוס ו. בעיר מגוריה
  ?לנסוע לבד ולוותר על הבילוי עם חברותייה

 

  ::::התוצאההתוצאההתוצאההתוצאה
התקשתה למצוא שפה משותפת עם ,  הייתה שם מאוד בודדההיא. ל"חני החליטה לנסוע לחו

  .הבנות החדשות ובעיקר התגעגעה מאוד לארץ

 

לשמור אותו לטיסה לרבי . שטערנא קבלה סכום כסף גדול היא מתלבטת מה לעשות איתו. 2
 ?או לקנות איתו מכשיר ססולרי משוכלל

  
 .כמה ימים לאחר מכן המכשיר נגנב.  שטערנא החליטה לקנות את המכשיר::::התוצאההתוצאההתוצאההתוצאה

  

 

צאי , חיה: "לפתע קולה של המורה נשמע. ולה הפריעה ופטפטהבאמצע השיעור הכיתה כ. 3
. לא מבינה מדוע המורה בחרה בה כקורבן מבין כל הבנות חיה, "מהכיתה ולכי אל המנהלת

 ?כיצד להגיב: חיה חושבת בליבה
 חיה נעמדה ואמרה למורה בכעס משפט חצוף ולא מקובל ויצאה מהכיתה בטריקה: התוצאההתוצאההתוצאההתוצאה

  .ת הספר לשבועלמחרת היא הושעתה מבי
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  /הקרועה הנעל סיפור – 5 נספח/

  

  

אביו נפטר כשהיה צעיר והאם גידלה את . הוא היה נער עני שנולד בעיירת פריפריה למשפחה ברוכת ילדים

הוא נגש . ליבו של הנער לצאת ממעגל העוני ולהשתכר כראויכבר כשהיה צעיר גמלה ההחלטה ב. ילדיה לבדה

המפתח לכך הוא : ענה לו המורה. למורה שלו ובקש את עצתו כיצד יוכל להתקדם בחיים ולהתפרנס כראוי

 לך לאוניברסיטה ולמד למקצוע יוקרתי. השקע את כל מרצך וכוחותיך ברכישת מקצוע ראוי לשמו. ההשכלה

לתדהמתו התברר לו כי . הנער פעמיו אל האוניברסיטה היוקרתית שבעיר הגדולהבהגיע הזמן שם . ומבוקש

הוא שוטט . הוא ידע כי כאן טמונה הצלחתו בחיים. אך הנער לא התייאש. אין ביכולתו לממן את שכר הלימוד

במודעה נכתב כי רשת חליפות מחפשת מוכרים אדיבים . ברחובות העיר ולפתע צדה את עיניו מודעת רחוב

יוכל לממן את עלויות , כך חשב. השכר היה הוגן והוא מיהר להתקשר ולהציע את מועמדותו. צינייםור

  .הלימודים הגבוהות

יום אחד נקרעה סוליית נעלו  . הוא השתדל לחסוך במה שיכל ולא הלך לבלות כשאר חבריו, כסף לא היה לו

  .פאק פאק פאק: בכל פעם כשהיה הולך היו שומעים את הסוליה מכה

באותו יום נכנסה . ותחדשנעליים  איתה הוא התכוון לרכוש זוג -הוא חיכה לקבל את המשכורת הראשונה 

, פאק: את דבריו ליוו רעשי הסוליה הקרועה. הוא נגש אליהם באדיבות והציע עזרה. משלחת מכובדת לחנות

  ..... פאק פאק

אלו !  לאלתראתה מפוטר. חנות האלול רשת ה"אני מנכ, נעים מאוד: הגבר הגבוה מבינהם הציג את עצמו

  ?מה הן הנעליים הללו! תראה איך אתה נראה! בושות אתה עושה לי

החלטתי לצאת . כל חיי סבלתי מחסור, אני נער ממשפחת מצוקה, הבן אותי: הנער התחיל להתחנן על נפשו

 לרכוש לי נעליים מייד כשאקבל את המשכורת הראשונה אלך: האמן לי... ממעגל המצוקה ולרכוש לי מקצוע

  .חדשות

  .ואז הבוס שלף מכיסו ערימת שטרות שמנה. כל הנוכחים הקשיבו לי ברחמנות

  !מעולם הוא לא ראה סכום כסף כה גדול, הנער הביט בו בתדהמה

. אני מאמין לרצון הטוב שלך. אני שמח שיש לי את היכולת לעזור לך, רגשת אותי בסיפור שלך: והבוס אמר

 אבל בינתיים חבר את הסוליה לנעל עם : הגומיה שעטפה את ערימת השטרות ואמראתואז הוא שחרר 

  .הגומיה הזאת

 

        


