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 רעיון מרכזי| 

התוצאות? בידי ה'!  -הצלחת פעולותינו באה ממעל לנו יש יכולת לעשות כלי בלבד, לעשות מה שצריך. 
ולדאוג באשר לתוצאות שכן הן בידי ה', כאשר אנו בטלים אנו משוחררים מן הצורך להיות לחוצים 

ומתוך ידיעה  זו אנו פנויים לבצע את מטלותינו באופן הטוב ביותר. כך גם באשר להתמודדות עם 
התוצאות, חוויית חוסר הצלחה לא תשבור אותנו אם נזכור שכך בחר הקב''ה עבורנו, ומתוך אמונה זו 

 ר.נוכל לבדוק האם טעינו בדרך והיכן יש מקום לשיפו

 

 מהלך השיעור:

 דק'  12 יחידני, מליאה/  מה בידיים שלי?: פתיחה

( ותולה על הלוח פתקים עם רגשות ומחשבות שונות 1לתלמידות טבלה )נספח המורה מחלקת 
 (.2)נספח 

התלמידות כותבות בטבלה על מאורע שחוו בו הצלחה ומאורע שחוו בו כישלון ומתוך 
 המחשבות והרגשות התלויים על הלוח לבחור את אלו שעלו בהן בכל אחד מן המאורעות הללו. 

 הכיתה את האירועים שחוו והרגשות שבאו בעקבותיהם. תלמידות נבחרות מציגות בפני

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

 דק'  8 אבל לא היעד! -ההגה בידיים שלי: 1פעילות 

 : דיון שמטרותיו הן(, ולאחר מכן 3צפייה בסרטון )נספח 
. להפנים שלנו יש שליטה רק על ההתנהלות שלנו ולא על תוצאותיה. שכן אנו יכולים לעשות 1

 שאחראי על התוצאה.כל מה שצריך באופן המושלם ביותר אך רק ה' הוא זה 
אם השליטה על התוצאות לא בידינו בכל  מקרה, אז אולי אין צורך  -. לעורר את השאלה2 

 והסתמכות מוחלטת על ניסים שיבואו מהקב''ה?במאמצים שלנו אלא רק באמונה 

 (4קריאת אגרות קודש )נספח  -
 דק'  15 מתמודדים.. כיצד?/ 2פעילות 

(, 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. 
רה, כותבת את מסקנותיה על דף כל קבוצה מנתחת מק, שלשות \לזוגותהכיתה מתחלקת -

  מדביקה במקום מתאים על הלוח.
בעל תחושת  ביטול לא יתייאש מכישלון ויראה בו מנוף להצלחה. אדם  מסקנות ההשוואה:  -

ובטחון שה'  הוא יהיה מוכן לברר מהן הטעויות וללמוד מהן. כל זאת מתוך הרגשה של אמונה
איתו. לעומתו האדם הגאה יכול להישבר, 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 מליאהסיום/ 
 ת עם תוצאות ותרגול תגובות תואמות.הפנמת הגישה הנכונה לביצוע מטלות ולהתמודדו

(. המורה מסכמת בקצרה את ההשוואה 8יושבים במעגל, באמצע מונחת ערימת מקרים )נספח 
 . (9כפי שהיא מוצגת בטבלה על הלוח, תולה לצד הטבלה בנק תגובות )נספח 

עוצרים את המשחק, הבת  , כאשר הבת העומדת מבחוץ מגלה את הזרם,משחקים ''זרם''
לתה מרימה כרטיס  ומקריאה מקרה, על שתי הבנות שיושבות משני צדדיה מוטל לשלוף/ שהתג

הבת  -לבחור מתוך בנק התגובות שעל הלוח כמה שיותר מהר תגובה מתאימה*, באופן הבא
שמימין תגובה של ביטול והבת שמשמאל תגובה של גאווה. הראשונה מבין שתיהן ש'שלפה' 

לות נייה הופכת להיות זו שעומדת באמצע המעגל וצריכה לגתגובה ראשונה נשארת במקום והש
 את הזרם.

 השיעורמליאת סיכום וחידוד מסרי דק':   10יכום ס -

כל קבוצה מציגה את הסיטואציה שלה כפי שהייתה כתובה לפני השינוי ואחריו. בנות הכיתה   -

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

 ואביזרים הכנה| 

 

לצלם טבלה )נספח  -
 ( כמס' בנות הכיתה1

להדפיס רגשות  -
לתלייה על הלוח 

 (2)נספח 

 להביא סלוטייפ -

להכין מקרן לצפייה  -
ולהביא את קטע 

הוידאו/ להדפיס את 
 (3הסיפור )נספח 

לצלם את דף אגרות  -
הקודש כמס' בנות 

 (4הכיתה )נספח 

 2להדפיס על דפים ב -
צבעים את הגאה 

הביטול  )נספח ובעל 
5) 

טבלה לשרטוט על  -
למורה )נספח  -הלוח

6) 

מקרים והגדרות  -
 (7)נספח 

להכין דפים בשני  -
צבעים שונים או 

צבעי  2להביא 
בצבע של  5טושים)
בצבע של  3הגאה ו
 הבטל(

להדפיס מקרים  -
 (8)נספח 

 

 


