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 | רציונל

-וויתור נדרש בכל תחומי החיים

 כחברה, כרעיה, כאם, כבת. 

בתורה לומדים על הויתור 

מרחל אימנו שויתרה ללאה וכן 

ויתרה על קבורה ליד יעקב 

 במערת המכפלה למען בניה. 

הרבי מסביר כי הויתור הוא 

היכולת -תכונה של האישה

לוותר על שלמות אישית למען 

אחרים היא כח הטבוע באישה 

 ועליה לממש אותו. 

הרצון לוויתור צריך להיות מּונע 

בחירה והבנה  -מעמדת כח 

שמוותרים על דבר מסוים למען 

מטרה נעלית יותר. אך יש 

להיזהר מויתור הנובע מנקודת 

 רצון לַרצות.  –כונה מוצא לא נ

כשנדע לוותר מתוך נקודת 

מוצא נכונה ומתוך בקרה יורגשו 

הרווחים הנובעים מהויתור 

 בחיינו.
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                 מעגל: אני מול עצמי; 

 ערכים בהיבט אישי ובזיקה לבית היהודי

  מידות נושא משנה:

 9שיעור מס': 

 

 

 

 מבנה השיעור >>>

                                

                                                 דק'      10                        וויתור בחוויה אישית/יחידני, מליאה פתיחה: 

                                                 דק'          10 /מליאה    הויתור לתת מעצמי למען מטרה נעלה  :1פעילות 

                                                 דק'              18 קבוצותהעץ הנדיב / מליאה,  - גבולות בויתור - :2פעילות 

                                                 דק'                   5מליאה /ויתור אמיתי מביא לחיים טובים יותר :3פעילות 

                                                 דק'                                                                     2 /מליאההקראה  סיום:

                        

 מהלך הפעילות<<<<                             

 דק'  10                        וויתור בחוויה אישית/יחידני, מליאה פתיחה:

המורה מחלקת פתקים  ומבקשת מכל בת לכתוב בפתק חלום חיים שיש לה והיא 

מאוד מקווה שיתגשם. לאחר מכן מתבקשת כל בת לחשוב על מצב שהיא מתבקשת 

המרכזית שהיא  לוותר על החלום הזה לעת עתה ולכתוב על דף )בגדול( את התחושה

 תרגיש אם תוותר על כך.

 \עורכים סבב בין הבנות. כל בת בתורה תולה על הלוח את הדף עם התחושה שלה 

תלוי בצורת הישיבה )ניתן גם לשתף בחלום אך הדבר פחות –מניחה במרכז המעגל 

 משמעותי לצורך העניין(.

 

                                                 דק'          10 /מליאה    הויתור לתת מעצמי למען מטרה נעלה  :1פעילות 

לאחר הסבב המורה כותבת על הלוח 'רחל אימנו'. ומבקשת מהבנות לחשוב על 

הדמות שלה בהקשר למה שעשינו עכשיו ולהגיד אילו תחושות עולות כשאנחנו 

התעלות, חושבים על הוויתור שלה ללאה. )התחושות שייכתבו יהיו מן הסתם 

 צדקות, אהבה, נתינה, חסד וכדו'(.

המורה מפתחת דיון על ההבדלים שבין התחושות בוויתור הדמיוני של כל אחת  על 

 החלום לבין הוויתור של רחל.

 למה לוותר?



 

 

  

 שאלות להנחיית הדיון:

 ?מה היה החלום של רחל אימנו? האם היה לה קל לוותר עליו ללאה 

  מדוע התחושות העולות בנו מהויתור שלה כל כך חיוביות ואילו כשחשבנו

 על הויתור שלנו עלו בנו תחושות קשות?

  ?באילו מצבים צריך לוותר 

 ?איך יש כח לוותר 

 נקודות להנחיית הדיון:

  רחל אימנו חלמה להתחתן עם יעקב. לא היה לה קל כלל לוותר על החלום

כדי שלא -הזה ללאה. אבל היא מסרה את הרצון האישי שלה למען אחותה

לבייש. ידעה שהיא עושה כאן ויתור למען מטרה נעלה ולכן היה לה כח 

הנקודה הנ"ל בהתאם לשיחה של הרבי לעשות אותו נכון. כדאי  לפתח את 

על הויתור של רחל למען בניה להיקבר בבית לחם  1המצורפת בנספח מס '

 ועל כך שכל מהות האישה היא הויתור על השלמות האישית למען אחרים.

  לחלומות ולרצונות שלנו יש מקום. לא צריך לוותר עליהם בכל מצב אך

או מה רוצים ממני.  צריך מה אני רוצה -השאלה היא מה נקודת המוצא

לדעת שיש מצבים שבהן עלינו לוותר על טובה אישית ועל רצונות אישיים 

למען מטרות נעלות יותר. וצריך לדעת לבחור ולעשות את הויתור מכל 

 הלב ובצורה הנכונה.

 ויתור אמיתי צריך להיות מתוך בחירה ומתוך  -רחל אימנו בחרה לוותר

רק כך הוא לא ילווה בתחושות החמצה  הבנה שעושים את הדבר הנכון.

 קשות ובתחושות של ניצול.

 סיכום: 

ומסכמת  שנקודת המוצא צריכה להיות  2המורה מספרת את הסיפור שבנספח מס' 

לשם מה ירדתי לעולם ומה מצופה ממני. עשיית המצופה ממני תיתן -מה צריך ממני

אישיים יתנו  ועל כן סיפוק ואושר אמיתיים מעבר למה שמימוש חלומות ורצונות 

 צריך לדעת לתת את עצמי למה שצריך אותי באמת ומתוך בחירה. 

                                                 דק'          18  העץ הנדיב / מליאה, קבוצות - גבולות בויתור  : 2פעילות 

 שלב א:

(  3פתק עם שאלה. )נספח מס'קבוצות. כל קבוצה מקבלת  4-הכיתה מתחלקת ל

המורה נותנת כמה שניות לעיין בשאלה לפני הקרנת המצגת ומבקשת שאחרי 

 הצפייה תישלח נציגה לומר את תשובת הקבוצה לכל הכיתה.

(. כל קבוצה דנה כמה דק' 4המורה מקרינה את הסיפור 'העץ הנדיב' )נספח מס' 

 נציגה לומר את עמדתה. בשאלה האם העץ נהג באופן חיובי או שלילי ושולחת

לאחר שכל קבוצה אומרת את דעתה המורה מסכמת בכך שנראה שהעץ אמנם נהג 

טוב אך בסופו של דבר נשאר בעירום ובחוסר כל.  הויתור שלו לכאורה  היה מושלם 

והוא היה מאושר ושלם איתו אך כנראה שהוא נבע גם מרצון לַרצות ולא מבחירה 

הנכונה לגמרי.  היה צריך גם לדעת לשים גבול כדי אמיתית ולכן לא נעשה בצורה 

 להשאיר גם לעצמו משהו. 

)ניתן להרחיב בהסבר שכשמדובר עלינו כבני אדם מדובר על 'משהו' במובן רוחני 

 ולאו דווקא גשמי(.

 

 

 

 

 | מטרות היחידה 

  להעצים את הערך של הויתור בעיני

 התלמידה.

  להבדיל בין ויתור אמיתי ונכון לבין צורך

 בריצוי.

 

 

 

 | הגדרה דידקטית 

ויתור אמיתי נובע מתוך בחירה עצמית 

בערך הנעלה למענו מוותרים ומוביל והכרה 

 לשינוי ורווח ממשי בכל תחומי החיים.

 

 

 

 | הרחבת ההגדרה הדידקטית

 

ויתור אמיתי נובע מתוך  - בוחרים לוותר

למען ולא מתוך כניעה. בחירה עצמית 

הבחירה לוותר היא למען ערך – ערכים

חשוב יותר, וויתור זה הוא מחיר למען 

הוויתור   - מרוויחיםרווח נעלה יותר.  

מוביל לשינוי ורווח ממשי בכל תחומי 

 החיים.
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 | הכנה ואביזרים  

 

  שיחה של הרבי על רחל אמנו– 

 (1עותק למורה )נספח 

  (2סיפור עותק למורה )נספח 

  כמס'  –כרטיס דיון לכל קבוצה

 (3הקבוצות )נספח מס' 

  (4מצגת העץ הנדיב )נספח 

  (5סרטון הגשר )נספח 

  עותק למורה )נספח  –הקראה

6) 

 מקרן, מחשב, רמקולים 

 פתקי ממו כמס' התלמידות 

  דפיA4 כמס' התלמידות 
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-בשלב זה  חשוב לברר האם באמת הוויתור של העץ עשה רק טוב  עם הילד 

הוא הרגיל אותו לנצל ולא להרגיש את הצרכים  -אהתשובה היא ל –האיש? 

של השני. כאשר נותנים ומוותרים צריכים גם לחשוב האם הדבר עושה טוב  

 לשני: לא מרגיל אותו לתלות וגורם לו להיות אנוכי וכו'.

אם כך מהו המדד לכך שאנחנו משאירים גם לעצמנו משהו ולא מאבדים את 

 הגבול בויתור? 

 שלב ב: 

מדדים שיעזרו לנו לבדוק  3-4מתבקשת ליצור רשימה של  כל קבוצה

שהויתור שלנו אכן ויתור נכון ובריא ולא ויתור חסר גבולות. לאחר מכן כל 

קבוצה אומרת את המדדים שהיא יצרה ומרכיבים את רשימת המדדים 

 לויתור נכון.

 המורה מכוונת למדדים הבאים:  

 להדגיש את ההבדל שבין ויתור חשוב   - תור איננו על עיקרון רוחנייהוו

עקרוני לבין הספק רוחני פחות. חסיד יכול לוותר על התעלות עצמית בלימוד 

זאת לא ירידה רוחנית. אך חשוב לבדוק שהויתור הוא לא -לדוג' למען השני

 .על עיקרון רוחני כמו אכילת מאכל בהכשר מהודר

 או  מתוך  ַרצותהויתור נובע מתוך תחושת בחירה ושלמות ולא מתוך רצון ל

חשוב לדבר על הנזק שנעשה לשני כאשר הויתור הוא ללא גבולות   -חולשה. 

 מפתח תלות וכדו'(. )הוא ומתוך רצון לרצות

 .לאחר הוויתור יש תחושה של סיפוק לטווח ארוך 

 .הוויתור תורם לשני טוב ולא מפתח בו את הצורך בתלות או באנוכיות 

                                                 דק'                5מליאה /ים טובים יותרויתור אמיתי מביא לחי :3פעילות 

 (5המורה מקרינה את סרטון הגשר. )נספח מס 

דיון קצר בשאלה היכן בחיים כל אחת נתקלת במצב כשכל אחד מתבצר 

כולם מפסידים כך.   -בעמדתו או מסרב לתת ולוותר מעצמו? מהי התוצאה? 

ויתור כחברה,  ויתור -חשוב שהמורה תכוון זאת לויתור מכיוונים שונים

 כרעיה, ויתור כאם וכו'

                                                 דק'                                                                  2 /מליאההקראה  סיום:

( המבטאת שמה שאתה נותן זה מה 6ה הקראה )נספח מס' המורה מקריא

 שאתה מקבל.

 

 כיתה יא'

 מה הגבול שלי?

 


