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בס״ד

צמיחה וחוסן מתוך אמונה ומשמעות
'לעורר פנימיות מפנימיותכם'



בס״ד

בתוכנית זו אנו מבקשים לאפשר לתלמיד לרכוש מושגי יסוד בעולמו האמוני 
ולגבש תפיסה רגשית-רוחנית.

החידוש בתוכנית הוא בהתייחסות האמונית מתוך מקומו האישי של התלמיד 
וצרכיו האישיים ובחיבור בין העולם הרגשי לעולם הרוחני.

תפיסה אמונית עוברת דרך שכלו וליבו של התלמיד גם יחד, ולכן עלינו לתת 
בכאביו  אותו  שפוגשת  תורה  לו  ולהציע  והנסתרים  הגלויים  לצרכיו  מענה 
ובחלומותיו, מסייעת לו לחזק את זהותו האמונית ולקבל כלים מעשיים לחייו. 
כלי מעשי יכול להיות למשל דרך להתמודד עם משבר, או דרך להתמודד עם 

תחושת הצלחה.
התוכנית פוגשת את המתבגרים בלבטים ובאתגרים ויכולה לסייע לו לענות על 
שאלות ולמלא צרכים האופייניים לגילו, ניתן לומר שאנו מבקשים להתאים את 

עולם עבודת המידות, לצרכים ולשפה של הדור.
שבראש  שפה  רוחנית-רגשית-חינוכית,  שפה  לעורר  מבקשת  התוכנית 
דובריה, צריכים להיות המנהלים וצוותי החינוך ומהם השפעתה תחלחל לכלל 

התלמידים. 
שפה המאפשרת יצירת קשר משמעותי בין צוות החינוך לתלמידים שנותנת 
להם מתנה יקרת ערך: תחושת משמעות ושייכות, חיזוק האמונה, לב פתוח 

ואוזן קשובה.
התוכנית שואפת ליצור תחושת נאמנות ומחויבות לתורת ישראל וחיבור לעם 
ישראל. נבקש לחולל בתלמידים תנועה פנימית שתחילתה תהליך אישי והיא 
נעה אל עבר תחושת שייכות לעם ישראל יחד עם מחויבות ונאמנות הלכתית. 
בחרנו לשם כך ב"הדרך הארוכה הקצרה", מסע מהפנים לחוץ, מסע של אימון 

והתמדה.
בתוכם  היהודית,  ההגות  מעולם  שונים  מקורות  על  מושתתת  התוכנית 
החסידות, אוצרות חכמי המזרח, יחד עם כלים ותובנות מתורתה של ימימה 

אביטל ז"ל. 
גם צוותי החינוך מוזמנים לעבור תהליך אישי תוך כדי העברת התוכנית. מטרת 
העבודה החינוכית על פי כתבי ימימה ז"ל היא :"לעורר פנימיות מפנימיותכם". 
כדי לעורר את לב התלמידים על המחנך לפגוש תחילה את הלב של עצמו, את 
משאביו הפנימיים ובעיקר את נקודת הבטחון והאמונה הפרטית שלו. מחנך 
שקרוב אל עצמו יאפשר שיח ומפגש פתוח וכנה בכיתה, בחינת  "לב פוגש לב 
וילווה  התלמידים  בנפשות  רושם  יותיר  כזה  מפגש  נשמה",  פוגשת  נשמה   -
אותם הלאה אל עבר שנות בגרותו. חשוב להדגיש שאיננו מבקשים מחנכים 

"מתוקנים", אלא מחנכים שנמצאים על הדרך, ושואפים לגדול ולצמוח.

הקדמה



מנחה, מחנך שיש לו דרך ואמת, אך הוא פועל בכלים של מנחה, מאפשר וקשוב.
עם  עצמם,  עם  בהכרות  שראשיתה  מעשית  תורה  ללומדיה  מציעה  התוכנית 
עולמם  וריפוי  ולעיצוב  המידות  לעבודת  מעשיים  כלים  ונותנת  כוחותיהם, 
הציר  היא  האמונה  האמונית,  לנקודה  מתמיד  חיבור  מתוך  זאת  וכל  הפנימי 

הארכימדי בליבת התוכנית. 
לנו  שנתנה  פנינים  מכמה  לטעום  לתלמידים  להציע  נבקש  התוכנית  במסגרת 
והכתיבה  שהקריאה  הטקסטים  נקראים  (כך  שכתבה  ב'חלקים'  ימימה 
לחיי  אותם  ולחבר  משמעותם  את  להבין  יחד,  ללמוד  נרצה  אותם  לתלמידיה), 
התלמידים בנקודה בה הם נמצאים. ב'טעימה' זו נחשוף אותם לרעיונות מרכזיים 
וננגיש להם את כתיבת ה'מלאכה' - כתיבה אישית על החלקים הנלמדים שהיה 

יסוד בלימוד תורתה.
ואנו  ימימה,  בלימודי  מסודר  באופן  השתתפו  לא  המחנכים  רוב  כי  לנו  ידוע 
מבקשים להדגיש שהתוכנית אינה "לימודי ימימה", יחד עם זאת  אנו משתמשים 
של  המסר  את  להעמיק  יכול  שהדבר  הבנה  מתוך  שלה,  וברעיונות  בשפה 

המפגשים ולפתוח דרך לעבודת המידות עבור התלמידים.
בסיסיים  כלים  ניתנים  ימימה,  כתבי  בלימוד  העוסק  בחלק  הראשון   במפגש 
להבנת גישת הלימוד של ימימה והעברתה, תוך הסבר פשוט ומובן, שיסייע למי 

שפחות מצוי בשפה זו.
ישנם מפגשים עמוסים  וחצי.  בנויים כך שהם אמורים למלא כשעה  המפגשים 

בתוכן, ויתכן ששעה וחצי לא תספיק למצות את כל השפע שמוצע בהם.
מומלץ להפעיל שיקול דעת בהתאם לעניין שמגלים התלמידים בתוכן המפגש 
ובשיח שנוצר, האם יש צורך לפצל את המפגש ליחידות קטנות יותר ולפרוש את 

העברתו במשך מספר מפגשים.
המחנך המנחה יכול לבחור חלקים ממערך המפגשים בהתאם למאפייני הקבוצה 

ומסגרת הזמן.

עקרונות מובילים לשיח והנחייה בתוכנית-
ולהמתין  לאפשר  אלא   - תשובה  מתן  לכפות  לא   - ברוחניות"  כפייה  "אין  א. 

בנחת. 
שיח  מרחב   - ולקבוצה  לעצמם  הקשבה,  של  ומיומנויות  איכויות  על  דגש  ב. 

מאפשר.
ג. אין הגעה - לזכור שאנחנו תמיד שואפים אל ההבנות, אך נמצאים בתנועת     

    רצוא ושוב. מבינים - שוכחים-נזכרים……מתאמנים…
בפיתוח  עוסקים  אנו   - כיתתי  בפורום  רגישים  אישיים  בנושאים  נוגעים  לא  ד. 

חוסן ולא בטיפול!

צוות הפיתוח: אילה טננבוים,אלעד בר-שלום, לאה יצחקוב. מפתחת גרסא ראשונה-עדי ינון

בס״ד

נושאי הסילבוס:
1. הנשמה שבי  
2. קבלה עצמית

3. ערך עצמי 
4. נפש טבעית מול נפש אלוקית- גוף ונשמה

5. עולם הרגש -  חשיבות ויכולת תיחום 
6. עולם המחשבה - כח המחשבה המתוקנת 
7. הגוף היכל לנשמה - תיקון הקשר עם הגוף

8. השגחה פרטית - אין סתם . להיות נוכח ברגע הזה 
9. "אין רע יורד מלמעלה" - מה רוצים ממני לטובתי? 

10. שליחות - לשנות ולהשפיע על המציאות - מצוות - צוותא וחיבור
11. בחירה - אחריות- ממציאות ש"קורית לי" למציאות ש"קוראת לי" מקורבן 

למנהיג.
12. שמחה - תדר מושך תדר - קשב ביקום

13. תיקון מול הורים- כיבוד הורים

כלי הלמידה-
-עבודה בחבורה תוך שימוש בכלי יצירה והשראה.

התבוננות  הכולל  התלמידים,  עם  ופתוח  נפשי  אמוני,  פנימי,  שיח  יצירת   -
ושאלות עומק.

באורחות  שלהם  והטמעה  תרגול  תוך  חוויתיים  מעשיים  בכלים  התנסות   -
החיים.

התוכנית  בנושאי  שיעסקו  השראה  מעוררי  רוח  ונשות  אנשי  עם  מפגשים   -
מהיבטים שונים.

-שילוב כלים מעולמות האומנות והיצירה

הכשרת מעבירי התוכנית-
אנו מציעים תוכנית הכשרות בתוך הקח"לים (קהילות חינוכיות לומדות=בתי 
ספר) במסגרתה מנחי התוכנית שלנו מגיעים אליכם, או השתתפות בהכשרות 

רשתיות.
דגשים חשובים למעבירי התוכנית

את  להדגיש  כדי  וזאת  'מנחה',  בתואר  התוכנית  למעבירי  פונה  התוכנית 
המרכיב ההנחייתי הנדרש בהעברת התכנים, בשונה מכובע המוכר של תפקיד 

המחנך או המורה. 
פתיחות,  המאפשרת  שפה  ליצור  התוכנית  מעביר  את  מזמין  מנחה  התואר 
גילוי לב, העדר שיפוטיות וכנות. יחד עם זאת המנחה בתוכנית הוא ראשית כל 
מחנך השואף לכוון את תלמידיו קדימה. אנו מבקשים ליצור מודל של מחנך 



בס״ד

מנחה, מחנך שיש לו דרך ואמת, אך הוא פועל בכלים של מנחה, מאפשר וקשוב.
עם  עצמם,  עם  בהכרות  שראשיתה  מעשית  תורה  ללומדיה  מציעה  התוכנית 
עולמם  וריפוי  ולעיצוב  המידות  לעבודת  מעשיים  כלים  ונותנת  כוחותיהם, 
הציר  היא  האמונה  האמונית,  לנקודה  מתמיד  חיבור  מתוך  זאת  וכל  הפנימי 

הארכימדי בליבת התוכנית. 
לנו  שנתנה  פנינים  מכמה  לטעום  לתלמידים  להציע  נבקש  התוכנית  במסגרת 
והכתיבה  שהקריאה  הטקסטים  נקראים  (כך  שכתבה  ב'חלקים'  ימימה 
לחיי  אותם  ולחבר  משמעותם  את  להבין  יחד,  ללמוד  נרצה  אותם  לתלמידיה), 
התלמידים בנקודה בה הם נמצאים. ב'טעימה' זו נחשוף אותם לרעיונות מרכזיים 
וננגיש להם את כתיבת ה'מלאכה' - כתיבה אישית על החלקים הנלמדים שהיה 

יסוד בלימוד תורתה.
ואנו  ימימה,  בלימודי  מסודר  באופן  השתתפו  לא  המחנכים  רוב  כי  לנו  ידוע 
מבקשים להדגיש שהתוכנית אינה "לימודי ימימה", יחד עם זאת  אנו משתמשים 
של  המסר  את  להעמיק  יכול  שהדבר  הבנה  מתוך  שלה,  וברעיונות  בשפה 

המפגשים ולפתוח דרך לעבודת המידות עבור התלמידים.
בסיסיים  כלים  ניתנים  ימימה,  כתבי  בלימוד  העוסק  בחלק  הראשון   במפגש 
להבנת גישת הלימוד של ימימה והעברתה, תוך הסבר פשוט ומובן, שיסייע למי 

שפחות מצוי בשפה זו.
ישנם מפגשים עמוסים  וחצי.  בנויים כך שהם אמורים למלא כשעה  המפגשים 

בתוכן, ויתכן ששעה וחצי לא תספיק למצות את כל השפע שמוצע בהם.
מומלץ להפעיל שיקול דעת בהתאם לעניין שמגלים התלמידים בתוכן המפגש 
ובשיח שנוצר, האם יש צורך לפצל את המפגש ליחידות קטנות יותר ולפרוש את 

העברתו במשך מספר מפגשים.
המחנך המנחה יכול לבחור חלקים ממערך המפגשים בהתאם למאפייני הקבוצה 

ומסגרת הזמן.

עקרונות מובילים לשיח והנחייה בתוכנית-
ולהמתין  לאפשר  אלא   - תשובה  מתן  לכפות  לא   - ברוחניות"  כפייה  "אין  א. 

בנחת. 
שיח  מרחב   - ולקבוצה  לעצמם  הקשבה,  של  ומיומנויות  איכויות  על  דגש  ב. 

מאפשר.
ג. אין הגעה - לזכור שאנחנו תמיד שואפים אל ההבנות, אך נמצאים בתנועת     

    רצוא ושוב. מבינים - שוכחים-נזכרים……מתאמנים…
בפיתוח  עוסקים  אנו   - כיתתי  בפורום  רגישים  אישיים  בנושאים  נוגעים  לא  ד. 

חוסן ולא בטיפול!

צוות הפיתוח: אילה טננבוים,אלעד בר-שלום, לאה יצחקוב. מפתחת גרסא ראשונה-עדי ינון

נושאי הסילבוס:
1. הנשמה שבי  
2. קבלה עצמית

3. ערך עצמי 
4. נפש טבעית מול נפש אלוקית- גוף ונשמה

5. עולם הרגש -  חשיבות ויכולת תיחום 
6. עולם המחשבה - כח המחשבה המתוקנת 
7. הגוף היכל לנשמה - תיקון הקשר עם הגוף

8. השגחה פרטית - אין סתם . להיות נוכח ברגע הזה 
9. "אין רע יורד מלמעלה" - מה רוצים ממני לטובתי? 

10. שליחות - לשנות ולהשפיע על המציאות - מצוות - צוותא וחיבור
11. בחירה - אחריות- ממציאות ש"קורית לי" למציאות ש"קוראת לי" מקורבן 

למנהיג.
12. שמחה - תדר מושך תדר - קשב ביקום

13. תיקון מול הורים- כיבוד הורים

כלי הלמידה-
-עבודה בחבורה תוך שימוש בכלי יצירה והשראה.

התבוננות  הכולל  התלמידים,  עם  ופתוח  נפשי  אמוני,  פנימי,  שיח  יצירת   -
ושאלות עומק.

באורחות  שלהם  והטמעה  תרגול  תוך  חוויתיים  מעשיים  בכלים  התנסות   -
החיים.

התוכנית  בנושאי  שיעסקו  השראה  מעוררי  רוח  ונשות  אנשי  עם  מפגשים   -
מהיבטים שונים.

-שילוב כלים מעולמות האומנות והיצירה

הכשרת מעבירי התוכנית-
אנו מציעים תוכנית הכשרות בתוך הקח"לים (קהילות חינוכיות לומדות=בתי 
ספר) במסגרתה מנחי התוכנית שלנו מגיעים אליכם, או השתתפות בהכשרות 

רשתיות.
דגשים חשובים למעבירי התוכנית

את  להדגיש  כדי  וזאת  'מנחה',  בתואר  התוכנית  למעבירי  פונה  התוכנית 
המרכיב ההנחייתי הנדרש בהעברת התכנים, בשונה מכובע המוכר של תפקיד 

המחנך או המורה. 
פתיחות,  המאפשרת  שפה  ליצור  התוכנית  מעביר  את  מזמין  מנחה  התואר 
גילוי לב, העדר שיפוטיות וכנות. יחד עם זאת המנחה בתוכנית הוא ראשית כל 
מחנך השואף לכוון את תלמידיו קדימה. אנו מבקשים ליצור מודל של מחנך 



בס״ד

הקדמה
ביותר  המשמעותי  החלק  עם  בהכרות  שלנו,  המפגשים  סדרת  את  פותחים  אנו 

בתוכנו- הנשמה.
את שני המפגשים הראשונים נקדיש להבנת ערכה של הנשמה, סגולותיה והמקום 
בין קיומה של  ונבין את הקשר  ובפעולות שלנו,  המרכזי שהיא תופסת באישיות 

הנשמה ליכולת שלנו לקבל את עצמנו כפי שאנחנו.
במפגש היום נתמקד בהיותנו אהובים ורצויים מתוך אהבתו של הקב"ה אלינו. 

עצמית  קבלה  עצמינו,  של  וקבלה  לאהבה  התשתית  היא  כלפינו  ה'  של  אהבתו 
שאינה מותנית בהישגים חיצוניים. 

בתוכנית נצא מתוך הכרות עם קיומן של שתי מערכות מקבילות באדם, החלק של 
מושך  הארצי  החלק  נשמתי),  חלק  מול  ארצי  (חלק  הארצית  והמערכת  הנשמה 
אותנו להיות מותנים מגורמים חיצוניים, כאשר העבודה שלנו היא כל הזמן לחזור 

לציר הפנימי. 
ויסייע  למשמעותית  אותה  יהפוך  מתמיד  ואימון  ושוב,  רצוא  של  עבודה  זו 

להפנימה.
בניגוד לשיטות שונות של עבודה עצמית המחזקים את תחושת הערך העצמי על 
הגעה ליעדים והישגים, פנימיות התורה קוראת לתנועה הפוכה, השאיפה להישגים 
ומצויינות נותרת בעינה, אך הפעם מתוך הבנת הערך הפנימי שלנו כראויים וטובים 

וכמקיימי שליחות בעולם זה.
והיותנו  ועם ההכרה שאנו ראויים מעצם קיומנו,  עצם ההזדהות עם הטוב שבנו, 
ויוצרת מוטיבציה להתקדמות והתוצאה שמגיעה בדרך ממילא  שליחים, מחזקת 

היא הגעה להישגים ולמצויינות.
מעבודה  בשונה  ממילא,  בדרך  התוצאות  את  מביאה  הפנימית  העבודה 
לאחר  גם  שלעיתים  אושר",  ו"השגת  ליעדים  להגעה  שמכוונת  אימונית-חיצונית 

השגת היעד מותירים את האדם בריקנות.

ניצוץ  ושייך מעצם קיומי. המהות הפנימית שבי היא  "אני ראוי  הבנה ימימאית: 
אלוקי. קבלת עצמך, קבלת הניתן - קבלת החיים - "אהבת הבריאה שבך"

עיקרון אמוני: הנשמה היא האני האמיתי - חלק אלוקה ממעל ממש הנשמה היא  
טוב מוחלט ומכאן שאנו טובים ביסודנו.

נכשל  שאני  גם  טוב  אני  האם  ערך?  ובעל  שווה  אני  האם  מתבגר:  של  בטן  כאב 
בעיני? עד כמה הערך  שלי מותנה בכשלון, בהצלחה, או בתלות בתגובת הסביבה? 

מפגש מס׳ 1
הנשמה שבי - האני הפנימי האמיתי 



בס״ד

לערוך לתלמידים הכרות עם הנשמה שבתוכם ועם איכויותיה.
להבהיר את ההשלכות של קרבה לנשמה שבתוכי על קרבת אלוקים וקרבה לעצמי.

מטרות המפגש

חלק א׳ - פעילות פתיחה

חלק א' - פעילות פתיחה: מפגש עם עצמי דרך קולאז' וציר דימיוני
חלק ב' - לימוד בחברותא: עיון זוגי במקורות של הרב קוק

חלק ג' - עיון במקורות להעמקת ההבנה
חלק ד' - השמעת שיר ושיח

חלק ה' - סיכום המפגש

יצירת קולאז' פורטרט עצמי מעיתונים  
לצורך הפעילות צריך להביא עיתונים ומגזינים שניתן לגזור מתוכם. חשוב לדאוג 

לכך מראש.
המגזינים  מתוך  ותמונות  מילים  גזירת  בעזרת  קולאז'  ליצור  מתבקש  תלמיד  כל 
שמבטאות צדדים שונים הקיימים בתוכו. מטרת הקולאז' לתת לנו תמונת מראה 

לאופן שבו אנחנו בוחרים לתפוס את עצמינו. 
הבהרה למנחה: כדאי לכוון את התלמידים להביא לידי ביטוי את עולמם הפנימי 
דברים  ומצוי,  רצוי  אופי,  תכונות  וחלומות,  שאיפות  וחוזקות,  חולשות  לדוגמא 

שמשמחים ומעציבים, וכד', ולא רק להביע דברים טכניים וחיצוניים.
לאחר יצירת הקולאז' המנחה מאפשר/ת שיתוף ושיח  בעזרת השאלות המנחות:

מה מאפיין אתכם ע"פ הקולאז'?
לאיזה חלקים שבכם נתתם ביטוי בקולאז' שלכם? 

שקפו לחברים מה אתם רואים בקולאז' שלהם.

תקציר המפגש



בס״ד

ציר הערך שלי 
פנוי  להיות  צריך  הקו  השני.  לצד  הכיתה  של  אחד  מצד  דימיוני,  קו  מציירים 

משולחנות וכסאות, כך שניתן לעמוד לאורכו. הקו הזה מוגדר כ'ציר הערך שלי'.
עפר  כ"אנכי  מוגדר  שמאל  וצד  העולם"  נברא  כ"בשבילי  מוגדר  הציר  של  ימין  צד 

ואפר".
המנחה מסביר/ה את משמעות נקודות הקצה של הציר - בשבילי נברא העולם - 
אני טוב וראוי, ואנכי עפר ואפר - אני חסר ערך, אין לי משמעות. אפשר לכתוב את 
הכותרות על דפים ולתלות בשני צידי הציר. הכותרות הן בהשראת המשפט של 
הר' מקוצק: "לעולם ילך אדם עם שני פתקים בכיסיו - אחד בשבילי נברא העולם 

והשני, אני עפר ואפר"
המנחה מזמינ/ה את התלמידים למקם את עצמם לאורך הציר בהתאם לאיך שהם 
מרגישים ביחס לקיום שלהם. (אפשר לקיים את הפעילות בסבב של קבוצות, כדי 

שיהיה מקום לכולם לעמוד)
מטרת הפעילות לסייע לתלמידים להכיר את עצמם ואת נטייתם הטבעית לאופן 
היתרונות  את  או  החסרונות  את  רואים  הם  האם  עצמם.  על  מסתכלים  הם  שבו 

שלהם.
לאחר הפעילות המנחה אוסף/ת את התחושות שעלו בזמן הפעילות:

איך הרגשתם לעמוד איפה שבחרתם?
מה השפיע על הבחירה שלכם לעמוד שם דווקא?

האם הייתם רוצים לעמוד בעתיד במקום אחר של הציר?

ה'חלק'
המנחה מקדים/ה הסבר קצר לקראת הלימוד מכתבי ימימה:

ימימה אביטל היא צדיקה ומדריכה רוחנית שנפטרה לפני כעשרים שנה. תלמידים 
לימימה  הלאה.  ולהעבירה  ללמד  ממשיכים  ואף  מפיה,  'תורתה'  את  למדו  רבים 
פנימית  לעבודה  דרך  ולהורות  האדם  נפש  את  להבין  מיוחדת  יכולת  היתה 

משמעותית המביאה לתיקון אישי, ריפוי וצמיחה.
שהנחילה  הלימוד  בשיטת  מכתביה  מעט  נטעם  שלנו  המפגשים  במסגרת 

לתלמידיה.
ימימה.  של  בשפתה  תובנה  המכיל  משפט   - ה'חלק'  את  נכתוב  ראשון  בשלב 
החיבורים  את  ונגלה  ממנו,  הבנות  ונעלה  הכתוב,  החלק  על  נשוחח  בהמשך 
האישיים לחלק בעזרת כתיבת המלאכה, שיח ושיתוף בהתאם לרצון התלמידים, 

בזוגות או בתובנות כלליות בשיח הקבוצתי.

חלק ב׳ - לימוד לאור ימימה



בס״ד

במסגרת  התלמידים  ידי  על  רגישים  נושאים  לעלות  עשויים  למנחה:  הבהרה 
במידה  הרחב.  בפורום  אישיים  בנושאים  לעסוק  שלא  לב  לשים  חשוב  השיתוף. 
ועולה נושא שלא מתאים לשיח בפורום הכיתתי חשוב לעצור ולהזמין את התלמיד 

להמשך השיח באופן אישי ובמידת הצורך להפנות לגורמי טיפול מתאימים.
המנחה כותב/ת משפט של ימימה על הלוח - 

"אני ראוי ושייך מעצם קיומי. המהות הפנימית שבי היא ניצוץ אלוקי.
קבלת עצמך, קבלת הניתן - קבלת החיים - "אהבת הבריאה שבך"

ראויה  שאינה  לחוש  היא  הארצית  הנפש  של  הטבעית  הנטייה  החלק:  הסבר 
ימימה  שלנו.  העצמי  הערך  את  להוכיח  חובה  מרגישים  אנחנו  ולכן  ומוצלחת 
ללא  תמיד  שקיים  אלוקי,  ניצוץ  היא  שלנו  הפנימית  שהמהות  שמכיוון  מדגישה 
מצליח  שכשאדם  מוסיפה  ימימה  ולאהבה.  לטוב  ראויים  אנחנו  במעשינו,  תלות 
גם  יכול  הוא  אז  אלוקי,  ניצוץ  לקיומו של  ולהסכים  וראוי,  כטוב  לראות את עצמו 
לראות את הסיטואציות והמצבים בחייו כניתנות מה' וכך לקבל את חייו ולאהוב 

את הבריאה שבו.

כתיבת 'מלאכה'
שלבי הכתיבה:

א. התלמידים ירשמו את המשפט אותו המנחה הקריא קודם. 
ב. התלמידים יכתבו במילים שלהם מה אומר להם המשפט/ החלק הזה?  

ג. הנחיות נוספות לכתיבה: 
כתוב/י ארבעה דברים טובים שקיימים בך.

תאר/י מצב שקרה לך בעבר שבו התמקדת בחלק החסר שבמצב או בחלק החסר 
שבך, וכתב/י נקודת הסתכלות נוספת על אותו מצב והפעם תוך התמקדות בטוב 

הקיים.
הבהרה למנחה: יש משהו בעצם הכתיבה, בהנחה של המילים על הכתב שעושה 
ימימה  לתובנה.  ולהביא  לרגש  מחשבה  בין  לקרב  מצליחה  הכתיבה  בנפש.  סדר 
שהכתיבה  הרוחק  מידת  בתוכך"-  נמצא  לא  הוא  לפניך  נמצא  "כשהחלק  אומרת 

יוצרת מביאה להשלמה מסוימת וליכולת התבוננות חיצונית ופנימית. 

שיתוף והקראה
לבוא  צריך  המלאכה  בהקראת  והשיתוף  אישית,  פעולה  הינה  המלאכה  כתיבת 
ממקום של בחירה מוחלטת ונכונות לשתף. אין חובה לשתף, שכן זה עלול להעיב 

על נקיות התהליך האישי.
לאווירה  בהתאם  המנחה  דעת  שיקול  פי  על  להיעשות  צריכה  השיתוף  הצעת 

הקיימת בכיתה.
במידה ונעשה שיתוף, המנחה יתן משוב בעזרת  אחד משלושת הכלים הבאים- 3 

הש'. 
הסבר: שתיקה- הקשבה פעילה, שיקוף- חזרה על דברי המדבר ווידוא שהבנו את 
שהדובר  מחשבה  או  בתובנה  להעמיק  שמזמינה  שאלה  מוליכה-  שאלה  דבריו. 

העלה. 



בס״ד

במסגרת  התלמידים  ידי  על  רגישים  נושאים  לעלות  עשויים  למנחה:  הבהרה 
במידה  הרחב.  בפורום  אישיים  בנושאים  לעסוק  שלא  לב  לשים  חשוב  השיתוף. 
ועולה נושא שלא מתאים לשיח בפורום הכיתתי חשוב לעצור ולהזמין את התלמיד 

להמשך השיח באופן אישי ובמידת הצורך להפנות לגורמי טיפול מתאימים.
המנחה כותב/ת משפט של ימימה על הלוח - 

"אני ראוי ושייך מעצם קיומי. המהות הפנימית שבי היא ניצוץ אלוקי.
קבלת עצמך, קבלת הניתן - קבלת החיים - "אהבת הבריאה שבך"

ראויה  שאינה  לחוש  היא  הארצית  הנפש  של  הטבעית  הנטייה  החלק:  הסבר 
ימימה  שלנו.  העצמי  הערך  את  להוכיח  חובה  מרגישים  אנחנו  ולכן  ומוצלחת 
ללא  תמיד  שקיים  אלוקי,  ניצוץ  היא  שלנו  הפנימית  שהמהות  שמכיוון  מדגישה 
מצליח  שכשאדם  מוסיפה  ימימה  ולאהבה.  לטוב  ראויים  אנחנו  במעשינו,  תלות 
גם  יכול  הוא  אז  אלוקי,  ניצוץ  לקיומו של  ולהסכים  וראוי,  כטוב  לראות את עצמו 
לראות את הסיטואציות והמצבים בחייו כניתנות מה' וכך לקבל את חייו ולאהוב 

את הבריאה שבו.

כתיבת 'מלאכה'
שלבי הכתיבה:

א. התלמידים ירשמו את המשפט אותו המנחה הקריא קודם. 
ב. התלמידים יכתבו במילים שלהם מה אומר להם המשפט/ החלק הזה?  

ג. הנחיות נוספות לכתיבה: 
כתוב/י ארבעה דברים טובים שקיימים בך.

תאר/י מצב שקרה לך בעבר שבו התמקדת בחלק החסר שבמצב או בחלק החסר 
שבך, וכתב/י נקודת הסתכלות נוספת על אותו מצב והפעם תוך התמקדות בטוב 

הקיים.
הבהרה למנחה: יש משהו בעצם הכתיבה, בהנחה של המילים על הכתב שעושה 
ימימה  לתובנה.  ולהביא  לרגש  מחשבה  בין  לקרב  מצליחה  הכתיבה  בנפש.  סדר 
שהכתיבה  הרוחק  מידת  בתוכך"-  נמצא  לא  הוא  לפניך  נמצא  "כשהחלק  אומרת 

יוצרת מביאה להשלמה מסוימת וליכולת התבוננות חיצונית ופנימית. 

שיתוף והקראה
לבוא  צריך  המלאכה  בהקראת  והשיתוף  אישית,  פעולה  הינה  המלאכה  כתיבת 
ממקום של בחירה מוחלטת ונכונות לשתף. אין חובה לשתף, שכן זה עלול להעיב 

על נקיות התהליך האישי.
לאווירה  בהתאם  המנחה  דעת  שיקול  פי  על  להיעשות  צריכה  השיתוף  הצעת 

הקיימת בכיתה.
במידה ונעשה שיתוף, המנחה יתן משוב בעזרת  אחד משלושת הכלים הבאים- 3 

הש'. 
הסבר: שתיקה- הקשבה פעילה, שיקוף- חזרה על דברי המדבר ווידוא שהבנו את 
שהדובר  מחשבה  או  בתובנה  להעמיק  שמזמינה  שאלה  מוליכה-  שאלה  דבריו. 

העלה. 

המנחה מסכם/ת:
בכל בוקר אנו אומרים: אלוקי נשמה שנתת בי טהורה היא - הנשמה שלנו בבסיס 

טהורה.
(גם כשלפי דעתי איני במיטבי), המקור שלי הוא טוב  - אני טוב  במילים אחרות 

וטהור,  נקודת הראשית שלי היא טוב מוחלט. הקיום שלי בבסיס הוא רק טוב. 
קשר  ללא  לטוב,  וראוי  טוב  אני   - בגוף"  נשמה  היותי  מעצם  לקיום  זכות  לי  "יש 

להישגים שלי ולהצלחות, למה שעשיתי או למצב הרגשי שלי.
 קיים קשר בין המילים אמון ואמונה שמשמעותן ביטחון עצמי וביטחון בה'. הקשר 

הוא לא סתמי,
 אלו דברים שתלויים זה בזה - ביטחון בה' ובטובו מחזקים את הביטחון בי ובטובי.

הידיעה שאני אהוב/ה ע"י הקב"ה נותנת לי את כוח לאהוב את עצמי מבפנים.
מעשה  יום  בכל  בטובו  ומחדש  בדבר   תלויה  שאינה  אהבה  אותנו  אוהב  הקב"ה 
יום מתחדש, ומכוח האמונה של ה' בנו אנו  בראשית- משמע האמון שלו בנו כל 

יכולים לקבל כוח לאמונה שלנו בעצמינו - באהבה שלנו אל עצמינו ואל הברואים.

המקורות  את  בחברותא  לומדים  והם  לזוגות,  התלמידים  את  מחלק/ת  המנחה 
הבאים בעזרת השאלות המנחות העוקבות. 

ע"פ שיקול דעת  רק באחד מהם,  או  אפשר להשתמש בשני המקורות המוצעים 
המנחה.
מקור 1

"חסרון באמונה ביסוד הטוב (שהאדם טוב מיסודו) מביאה מורך הלב 
(פחד). הגורם שאי אפשר לאדם לעמוד במערכה הרוחנית (לגדול ברוח), 

ומתוך כך הולך הוא ונופל… וזהו כל היסוד של הנפילה אשר להאדם:  חסרון 
האמונה באור הטוב המאיר בקרבו (בעצמו)."

(הרב קוק, שמונה קבצים)

שאלות מנחות ללימוד:
מה  לפי הרב קוק הוא 'יסוד הנפילות של האדם' ?

למה לדעתכם התכוון הרב קוק באומרו 'חסרון האמונה' ?
מה זה יסוד הטוב המאיר בקרבו? 

הסבר הקטע לסיכום במליאה: הרב קוק אומר כי כל הנפילות וההסתבכויות אשר 
לאדם (כל אדם!) נובעות מכך שאינו מאמין ביסוד הטוב של עצמו המאיר בקרבו כל 
הזמן. האדם מסתבך ונופל, כי אינו מאמין שהוא טוב, שווה ויקר ערך מעצם קיומו.

המנחה פותח/ת בשיח בעזרת השאלות הבאות:
האם אתם מזדהים עם דברי הרב קוק? 

איך נקודת המוצא הזו יכולה להשפיע על החיים שלנו ועל התפיסה העצמית שלנו?
כיצד תפיסה זו תשפיע על היחס לעצמנו כשאנו טועים, נופלים או נכשלים?

איך נראים חיים של מישהו שמאמין שהוא טוב? 
מה חושב על עצמו מישהו שמרגיש שהוא טוב? 

עלולה  חיובית  עצמית  שתפיסה  לתחושה  להוביל  יכול  הדיון  למנחה:  הבהרה 
להביא לגאווה ול"אני ואפסי עוד" .לכן חשוב לדייק שהעצמי האמיתי ("יסוד הטוב" 
על פי הרב קוק) הוא כוח הנשמה שנטע בי הקב"ה ולכן הוא לא מיוחס לחשיבות 
עצמית מופרזת אלא לתפיסה עצמית חיובית היונקת מהזדהות עם היותי נשמה- 

חלק אלוקה ממעל. 

מקור 2
ׁשוּבָה  ל ַעצְמוֹ, ַהכֹּל נֲַעֶשׂה ְמֻעְרבָּב וְּמֻספָּק. וְַהְתּ בְּתוֹכִיּוּת ַהַחיִּים ַהפְּנִיִמיִּים ֶשׁ
יָּׁשוּב ָהָאָדם ֶאל ַעצְמוֹ*,  כִּים ִמיָּד, ִהיא ֶשׁ ֲחַשׁ ִהיא ְמִאיָרה ֶאת ַהַמּ ית, ֶשׁ ָהָראִשׁ

מוֹת, וְיֵלֵךְ וְיִצְַעד  ַמת כָּל ַהנְָּשׁ ָמתוֹ, וִּמיָּד יָׁשוּב ֶאל ָהֱאלִֹהים, ֶאל נְִשׁ ֶרׁש נְִשׁ ֹׁ ֶאל ש
ה וּבְָטֳהָרה. וְדָבָר זֶה נוֵֹהג בֵּין בְִּאיׁש יְִחיִדי, בֵּין בְַּעם  ָהלְָאה ַמְעלָה ַמְעלָה בְִּקֻדָשּׁ

ִמיד  ִקּלְקוּלָּה בָּא ָתּ יּוּת, בֵּין בְִּתקּוּן כָּל ַהֲהוָיָה כֻּלָּּה, ֶשׁ לֵם, בֵּין בְּכָל ָהֱאנוִֹשׁ ָשׁ
ִהיא ׁשוֹכַַחת ֶאת ַעצְָמּה..                                                                                 ה ֶשּׁ ִמַמּ

(הרב קוק, אורות התשובה)

שאלות מנחות ללימוד:
מה האסוציאציות שעולות לכם מהמילה 'תשובה'?

איך תשובה קשורה לעצמיות?
איך השיבה לעצמי קשורה לשיבה אל האלוקים?

המחייה  הנצחי,  האלוקי  השורש  קיים  אדם  בכל  במליאה:  לסיכום  הקטע  הסבר 
ומניע אותו. רק כאשר אדם מחובר אל השורש הזה, ונמצא בתנועה של שיבה אליו, 
תיקון  של  סלולה  בדרך  ולצעוד  כוחותיו,  כל  את  ביטוי  לידי  להביא  יכול  הוא 
ממימוש  אותו  ירחיק  שבתוכו,  החיים  ממקור  וריחוק  מהדרך,  סטיה  והתקדמות. 

ייעודו.

חלק ג׳ - לימוד בחברותא



בס״ד

המנחה מסכם/ת:
בכל בוקר אנו אומרים: אלוקי נשמה שנתת בי טהורה היא - הנשמה שלנו בבסיס 

טהורה.
(גם כשלפי דעתי איני במיטבי), המקור שלי הוא טוב  - אני טוב  במילים אחרות 

וטהור,  נקודת הראשית שלי היא טוב מוחלט. הקיום שלי בבסיס הוא רק טוב. 
קשר  ללא  לטוב,  וראוי  טוב  אני   - בגוף"  נשמה  היותי  מעצם  לקיום  זכות  לי  "יש 

להישגים שלי ולהצלחות, למה שעשיתי או למצב הרגשי שלי.
 קיים קשר בין המילים אמון ואמונה שמשמעותן ביטחון עצמי וביטחון בה'. הקשר 

הוא לא סתמי,
 אלו דברים שתלויים זה בזה - ביטחון בה' ובטובו מחזקים את הביטחון בי ובטובי.

הידיעה שאני אהוב/ה ע"י הקב"ה נותנת לי את כוח לאהוב את עצמי מבפנים.
מעשה  יום  בכל  בטובו  ומחדש  בדבר   תלויה  שאינה  אהבה  אותנו  אוהב  הקב"ה 
יום מתחדש, ומכוח האמונה של ה' בנו אנו  בראשית- משמע האמון שלו בנו כל 

יכולים לקבל כוח לאמונה שלנו בעצמינו - באהבה שלנו אל עצמינו ואל הברואים.

המקורות  את  בחברותא  לומדים  והם  לזוגות,  התלמידים  את  מחלק/ת  המנחה 
הבאים בעזרת השאלות המנחות העוקבות. 

ע"פ שיקול דעת  רק באחד מהם,  או  אפשר להשתמש בשני המקורות המוצעים 
המנחה.
מקור 1

"חסרון באמונה ביסוד הטוב (שהאדם טוב מיסודו) מביאה מורך הלב 
(פחד). הגורם שאי אפשר לאדם לעמוד במערכה הרוחנית (לגדול ברוח), 

ומתוך כך הולך הוא ונופל… וזהו כל היסוד של הנפילה אשר להאדם:  חסרון 
האמונה באור הטוב המאיר בקרבו (בעצמו)."

(הרב קוק, שמונה קבצים)

שאלות מנחות ללימוד:
מה  לפי הרב קוק הוא 'יסוד הנפילות של האדם' ?

למה לדעתכם התכוון הרב קוק באומרו 'חסרון האמונה' ?
מה זה יסוד הטוב המאיר בקרבו? 

הסבר הקטע לסיכום במליאה: הרב קוק אומר כי כל הנפילות וההסתבכויות אשר 
לאדם (כל אדם!) נובעות מכך שאינו מאמין ביסוד הטוב של עצמו המאיר בקרבו כל 
הזמן. האדם מסתבך ונופל, כי אינו מאמין שהוא טוב, שווה ויקר ערך מעצם קיומו.

המנחה פותח/ת בשיח בעזרת השאלות הבאות:
האם אתם מזדהים עם דברי הרב קוק? 

איך נקודת המוצא הזו יכולה להשפיע על החיים שלנו ועל התפיסה העצמית שלנו?
כיצד תפיסה זו תשפיע על היחס לעצמנו כשאנו טועים, נופלים או נכשלים?

איך נראים חיים של מישהו שמאמין שהוא טוב? 
מה חושב על עצמו מישהו שמרגיש שהוא טוב? 

עלולה  חיובית  עצמית  שתפיסה  לתחושה  להוביל  יכול  הדיון  למנחה:  הבהרה 
להביא לגאווה ול"אני ואפסי עוד" .לכן חשוב לדייק שהעצמי האמיתי ("יסוד הטוב" 
על פי הרב קוק) הוא כוח הנשמה שנטע בי הקב"ה ולכן הוא לא מיוחס לחשיבות 
עצמית מופרזת אלא לתפיסה עצמית חיובית היונקת מהזדהות עם היותי נשמה- 

חלק אלוקה ממעל. 

מקור 2
ׁשוּבָה  ל ַעצְמוֹ, ַהכֹּל נֲַעֶשׂה ְמֻעְרבָּב וְּמֻספָּק. וְַהְתּ בְּתוֹכִיּוּת ַהַחיִּים ַהפְּנִיִמיִּים ֶשׁ
יָּׁשוּב ָהָאָדם ֶאל ַעצְמוֹ*,  כִּים ִמיָּד, ִהיא ֶשׁ ֲחַשׁ ִהיא ְמִאיָרה ֶאת ַהַמּ ית, ֶשׁ ָהָראִשׁ

מוֹת, וְיֵלֵךְ וְיִצְַעד  ַמת כָּל ַהנְָּשׁ ָמתוֹ, וִּמיָּד יָׁשוּב ֶאל ָהֱאלִֹהים, ֶאל נְִשׁ ֶרׁש נְִשׁ ֹׁ ֶאל ש
ה וּבְָטֳהָרה. וְדָבָר זֶה נוֵֹהג בֵּין בְִּאיׁש יְִחיִדי, בֵּין בְַּעם  ָהלְָאה ַמְעלָה ַמְעלָה בְִּקֻדָשּׁ

ִמיד  ִקּלְקוּלָּה בָּא ָתּ יּוּת, בֵּין בְִּתקּוּן כָּל ַהֲהוָיָה כֻּלָּּה, ֶשׁ לֵם, בֵּין בְּכָל ָהֱאנוִֹשׁ ָשׁ
ִהיא ׁשוֹכַַחת ֶאת ַעצְָמּה..                                                                                 ה ֶשּׁ ִמַמּ

(הרב קוק, אורות התשובה)

שאלות מנחות ללימוד:
מה האסוציאציות שעולות לכם מהמילה 'תשובה'?

איך תשובה קשורה לעצמיות?
איך השיבה לעצמי קשורה לשיבה אל האלוקים?

המחייה  הנצחי,  האלוקי  השורש  קיים  אדם  בכל  במליאה:  לסיכום  הקטע  הסבר 
ומניע אותו. רק כאשר אדם מחובר אל השורש הזה, ונמצא בתנועה של שיבה אליו, 
תיקון  של  סלולה  בדרך  ולצעוד  כוחותיו,  כל  את  ביטוי  לידי  להביא  יכול  הוא 
ממימוש  אותו  ירחיק  שבתוכו,  החיים  ממקור  וריחוק  מהדרך,  סטיה  והתקדמות. 

ייעודו.



מקור מס' 2 - הזוהר הקדוש (זוהר חלק ב דף ה)
"אמר רבי יהודה: "אילו היו יודעים בני האדם את גודל האהבה שאוהב 

הקדוש ברוך הוא לישראל – היו שואגים ככפירים לרדוף אחריו"
מיקוד המקור: אהבתו של הקב"ה כלפינו אינה ניתנת לשיעור.

מקור מס' 3 - הרב ארוש
 "דעו לכם, שהקב"ה אוהב אתכם אהבת עולם, אהבה אינסופית בלי שום 
אינטרסים ובלי שום פניות, ולא משנה מה עשיתם ומהי המדרגה הרוחנית 
בה אתם אוחזים! אם חסרה לנו ההבנה הבסיסית הזו, חסר לנו העיקר של 
האמונה. אם אנחנו חושבים שהקב"ה לא אוהב אותנו או לא מספיק אוהב 
אותנו, (גם אם יש לנו את כל הסיבות הכי טובות בעולם, וגם אם אנו תולים 

זאת במעשים הרעים או בכל דבר אחר) אנחנו לא יכולים לקרוא לעצמנו 
אנשים המאמינים בבורא!  כי הבורא שברא אותנו אוהב אותנו כמו שאב 

אוהב את בנו. הוא אוהב אותנו בכל מצב! אמונה בקב"ה זו אמונה בקב"ה 
שברא אותנו ואוהב אותנו בלי סוף!  אז נכון שאנחנו מרגישים עכשיו 

רחוקים, אבל זה לא אומר שהוא לא אוהב אותנו. אדרבה, הוא אוהב אותנו 
ומאהבתו הגדולה הוא מנהיג אותנו מחכה ומצפה לעזור לנו להתקרב אליו 

ולהכיר בו. בלי המסר זה קשה מאוד לשרוד בדור הזה. יהי רצון שנזכה 
לחזור בתשובה מאהבה בימי הרחמים הבאים עלינו לטובה.

מיקוד המקור: אהבתו של הקב"ה כלפינו אינה תלויה בדבר. המחשבה שה' רחוק 
מאיתנו היא פגם באמונה, הריחוק נובע מאיתנו, ולא ממנו.

בס״ד

המנחה מסכם/ת:
בכל בוקר אנו אומרים: אלוקי נשמה שנתת בי טהורה היא - הנשמה שלנו בבסיס 

טהורה.
(גם כשלפי דעתי איני במיטבי), המקור שלי הוא טוב  - אני טוב  במילים אחרות 

וטהור,  נקודת הראשית שלי היא טוב מוחלט. הקיום שלי בבסיס הוא רק טוב. 
קשר  ללא  לטוב,  וראוי  טוב  אני   - בגוף"  נשמה  היותי  מעצם  לקיום  זכות  לי  "יש 

להישגים שלי ולהצלחות, למה שעשיתי או למצב הרגשי שלי.
 קיים קשר בין המילים אמון ואמונה שמשמעותן ביטחון עצמי וביטחון בה'. הקשר 

הוא לא סתמי,
 אלו דברים שתלויים זה בזה - ביטחון בה' ובטובו מחזקים את הביטחון בי ובטובי.

הידיעה שאני אהוב/ה ע"י הקב"ה נותנת לי את כוח לאהוב את עצמי מבפנים.
מעשה  יום  בכל  בטובו  ומחדש  בדבר   תלויה  שאינה  אהבה  אותנו  אוהב  הקב"ה 
יום מתחדש, ומכוח האמונה של ה' בנו אנו  בראשית- משמע האמון שלו בנו כל 

יכולים לקבל כוח לאמונה שלנו בעצמינו - באהבה שלנו אל עצמינו ואל הברואים.

המקורות  את  בחברותא  לומדים  והם  לזוגות,  התלמידים  את  מחלק/ת  המנחה 
הבאים בעזרת השאלות המנחות העוקבות. 

ע"פ שיקול דעת  רק באחד מהם,  או  אפשר להשתמש בשני המקורות המוצעים 
המנחה.
מקור 1

"חסרון באמונה ביסוד הטוב (שהאדם טוב מיסודו) מביאה מורך הלב 
(פחד). הגורם שאי אפשר לאדם לעמוד במערכה הרוחנית (לגדול ברוח), 

ומתוך כך הולך הוא ונופל… וזהו כל היסוד של הנפילה אשר להאדם:  חסרון 
האמונה באור הטוב המאיר בקרבו (בעצמו)."

(הרב קוק, שמונה קבצים)

שאלות מנחות ללימוד:
מה  לפי הרב קוק הוא 'יסוד הנפילות של האדם' ?

למה לדעתכם התכוון הרב קוק באומרו 'חסרון האמונה' ?
מה זה יסוד הטוב המאיר בקרבו? 

הסבר הקטע לסיכום במליאה: הרב קוק אומר כי כל הנפילות וההסתבכויות אשר 
לאדם (כל אדם!) נובעות מכך שאינו מאמין ביסוד הטוב של עצמו המאיר בקרבו כל 
הזמן. האדם מסתבך ונופל, כי אינו מאמין שהוא טוב, שווה ויקר ערך מעצם קיומו.

המנחה פותח/ת בשיח בעזרת השאלות הבאות:
האם אתם מזדהים עם דברי הרב קוק? 

איך נקודת המוצא הזו יכולה להשפיע על החיים שלנו ועל התפיסה העצמית שלנו?
כיצד תפיסה זו תשפיע על היחס לעצמנו כשאנו טועים, נופלים או נכשלים?

איך נראים חיים של מישהו שמאמין שהוא טוב? 
מה חושב על עצמו מישהו שמרגיש שהוא טוב? 

עלולה  חיובית  עצמית  שתפיסה  לתחושה  להוביל  יכול  הדיון  למנחה:  הבהרה 
להביא לגאווה ול"אני ואפסי עוד" .לכן חשוב לדייק שהעצמי האמיתי ("יסוד הטוב" 
על פי הרב קוק) הוא כוח הנשמה שנטע בי הקב"ה ולכן הוא לא מיוחס לחשיבות 
עצמית מופרזת אלא לתפיסה עצמית חיובית היונקת מהזדהות עם היותי נשמה- 

חלק אלוקה ממעל. 

מקור 2
ׁשוּבָה  ל ַעצְמוֹ, ַהכֹּל נֲַעֶשׂה ְמֻעְרבָּב וְּמֻספָּק. וְַהְתּ בְּתוֹכִיּוּת ַהַחיִּים ַהפְּנִיִמיִּים ֶשׁ
יָּׁשוּב ָהָאָדם ֶאל ַעצְמוֹ*,  כִּים ִמיָּד, ִהיא ֶשׁ ֲחַשׁ ִהיא ְמִאיָרה ֶאת ַהַמּ ית, ֶשׁ ָהָראִשׁ

מוֹת, וְיֵלֵךְ וְיִצְַעד  ַמת כָּל ַהנְָּשׁ ָמתוֹ, וִּמיָּד יָׁשוּב ֶאל ָהֱאלִֹהים, ֶאל נְִשׁ ֶרׁש נְִשׁ ֹׁ ֶאל ש
ה וּבְָטֳהָרה. וְדָבָר זֶה נוֵֹהג בֵּין בְִּאיׁש יְִחיִדי, בֵּין בְַּעם  ָהלְָאה ַמְעלָה ַמְעלָה בְִּקֻדָשּׁ

ִמיד  ִקּלְקוּלָּה בָּא ָתּ יּוּת, בֵּין בְִּתקּוּן כָּל ַהֲהוָיָה כֻּלָּּה, ֶשׁ לֵם, בֵּין בְּכָל ָהֱאנוִֹשׁ ָשׁ
ִהיא ׁשוֹכַַחת ֶאת ַעצְָמּה..                                                                                 ה ֶשּׁ ִמַמּ

(הרב קוק, אורות התשובה)

שאלות מנחות ללימוד:
מה האסוציאציות שעולות לכם מהמילה 'תשובה'?

איך תשובה קשורה לעצמיות?
איך השיבה לעצמי קשורה לשיבה אל האלוקים?

המחייה  הנצחי,  האלוקי  השורש  קיים  אדם  בכל  במליאה:  לסיכום  הקטע  הסבר 
ומניע אותו. רק כאשר אדם מחובר אל השורש הזה, ונמצא בתנועה של שיבה אליו, 
תיקון  של  סלולה  בדרך  ולצעוד  כוחותיו,  כל  את  ביטוי  לידי  להביא  יכול  הוא 
ממימוש  אותו  ירחיק  שבתוכו,  החיים  ממקור  וריחוק  מהדרך,  סטיה  והתקדמות. 

ייעודו.

חלק ד׳ - עיון במקורות

של  ההבנה  העמקת  לצורך  הבאים  המקורות  את  הכיתה  בפני  מביא/ה  המנחה 
נושא המפגש.

השימוש במקורות לשיקול דעת המנחה.

מקור מס' 1 - הרב ארז משה דורון
 "ירמיהו הנביא (פרק לב פסוק ב) "מרחוק ה' נראה לי ואהבת עולם 

אהבתיך". מכאן  לקחו חז"ל את לשון הברכה של קריאת שמע: "אהבת 
עולם אהבתנו ה' אלוקינו, חמלה גדולה ויתרה חמלת עלינו". 

אהבת  על  מזו  גדולה  עדות  היש  בוקר!  בכל  יהודי  כל  אומר  אלו  קדושות  מילים 
יוצרנו אלינו? 

בביאור הדברים כותב המהר"ל (נתיבות עולם, נתיב העבודה פרק ז): "אהבה רבה" 
– הברכה היא על גודל האהבה, ו"אהבת עולם" – על נצחיות האהבה ...כי השם 
ממש,  אותנו  אותנו,  גם  אהבתנו".  בגלות  ואף  עולם,  אהבת  אותנו  אוהב  יתברך 

בעומק גלותנו, אוהב הקב"ה "אהבת עולם", אהבה נצחית ללא גבול.
זמן  של  גבולות  ללא  ונצחית,  גדולה  אהבה  אותנו  אוהב  הקב"ה  המקור:  מיקוד 

ומקום.



בס״ד

המנחה משמיע/ה את השיר 'אבא' של אביתר בנאי. 
לפני ההשמעה נבקש מהתלמידים לבחור תוך כדי ההאזנה, שורה מהשיר שנוגעת 

אליהם במיוחד.
לאחר ההשמעה, נבקש מהמעוניינים בכך לשתף בשורה שבחרו, ומדוע נגעה בהם, 

וכן לברר מהם התובנות שעולות מהשיר בהקשר לנושא שנלמד במהלך המפגש.

מקור מס' 2 - הזוהר הקדוש (זוהר חלק ב דף ה)
"אמר רבי יהודה: "אילו היו יודעים בני האדם את גודל האהבה שאוהב 

הקדוש ברוך הוא לישראל – היו שואגים ככפירים לרדוף אחריו"
מיקוד המקור: אהבתו של הקב"ה כלפינו אינה ניתנת לשיעור.

מקור מס' 3 - הרב ארוש
 "דעו לכם, שהקב"ה אוהב אתכם אהבת עולם, אהבה אינסופית בלי שום 
אינטרסים ובלי שום פניות, ולא משנה מה עשיתם ומהי המדרגה הרוחנית 
בה אתם אוחזים! אם חסרה לנו ההבנה הבסיסית הזו, חסר לנו העיקר של 
האמונה. אם אנחנו חושבים שהקב"ה לא אוהב אותנו או לא מספיק אוהב 
אותנו, (גם אם יש לנו את כל הסיבות הכי טובות בעולם, וגם אם אנו תולים 

זאת במעשים הרעים או בכל דבר אחר) אנחנו לא יכולים לקרוא לעצמנו 
אנשים המאמינים בבורא!  כי הבורא שברא אותנו אוהב אותנו כמו שאב 

אוהב את בנו. הוא אוהב אותנו בכל מצב! אמונה בקב"ה זו אמונה בקב"ה 
שברא אותנו ואוהב אותנו בלי סוף!  אז נכון שאנחנו מרגישים עכשיו 

רחוקים, אבל זה לא אומר שהוא לא אוהב אותנו. אדרבה, הוא אוהב אותנו 
ומאהבתו הגדולה הוא מנהיג אותנו מחכה ומצפה לעזור לנו להתקרב אליו 

ולהכיר בו. בלי המסר זה קשה מאוד לשרוד בדור הזה. יהי רצון שנזכה 
לחזור בתשובה מאהבה בימי הרחמים הבאים עלינו לטובה.

מיקוד המקור: אהבתו של הקב"ה כלפינו אינה תלויה בדבר. המחשבה שה' רחוק 
מאיתנו היא פגם באמונה, הריחוק נובע מאיתנו, ולא ממנו.

חלק ה׳ - השיר ׳אבא׳/אביתר בנאי

של  ההבנה  העמקת  לצורך  הבאים  המקורות  את  הכיתה  בפני  מביא/ה  המנחה 
נושא המפגש.

השימוש במקורות לשיקול דעת המנחה.

מקור מס' 1 - הרב ארז משה דורון
 "ירמיהו הנביא (פרק לב פסוק ב) "מרחוק ה' נראה לי ואהבת עולם 

אהבתיך". מכאן  לקחו חז"ל את לשון הברכה של קריאת שמע: "אהבת 
עולם אהבתנו ה' אלוקינו, חמלה גדולה ויתרה חמלת עלינו". 

אהבת  על  מזו  גדולה  עדות  היש  בוקר!  בכל  יהודי  כל  אומר  אלו  קדושות  מילים 
יוצרנו אלינו? 

בביאור הדברים כותב המהר"ל (נתיבות עולם, נתיב העבודה פרק ז): "אהבה רבה" 
– הברכה היא על גודל האהבה, ו"אהבת עולם" – על נצחיות האהבה ...כי השם 
ממש,  אותנו  אותנו,  גם  אהבתנו".  בגלות  ואף  עולם,  אהבת  אותנו  אוהב  יתברך 

בעומק גלותנו, אוהב הקב"ה "אהבת עולם", אהבה נצחית ללא גבול.
זמן  של  גבולות  ללא  ונצחית,  גדולה  אהבה  אותנו  אוהב  הקב"ה  המקור:  מיקוד 

ומקום.



בס״ד

המנחה מסכמ/ת:
קוק,  הרב  מדברי  הבנו  שבתוכנו.  הנשמה  ועם  עצמנו  עם  נפגשנו  הזה  במפגש 
שהחיבור אל הנשמה וההבנה שהיא טוב מוחלט מאפשרת לנו להתמודד עם כל מה 
שעובר עלינו בחיים. הקרבה לנשמה מאפשרת את הקרבה למי שנתן לנו אותה, 
ָהעַצְִמית,  ָמה  ַהנְָּשׁ ַמהוּת  אֶת  וֹכְִחים  ּשׁ כְֶּשׁ ש-  הרב  בדברי  ראינו  לאלוקים. 
שלנו  מהייעוד  מעצמנו,  להתרחק  עלולים  אנו  אז   … כֵּל  ִמלְִּהְסַתּ ֵדּעָה  ְמִּסיִחים  כְֶּשׁ

וממקור הכח שלנו, וללכת לאיבוד.
נרצה להתחזק בביטחון באהבת ה' אלינו ובאהבת עצמנו  מתוך שייכותינו  למקור 
החיים, חלק אלוה ממעל ללא תלות במשתנים חיצוניים,  ממש כמו אבא האוהב 

את בנו היחיד והאהוב.
המנחה מדריכ/ה את התלמידים לחשוב לרגע קצר בינם לבין עצמם - מה כל אחד 

לוקח מהמפגש? מה היה רוצה להמשיך לזכור? לשאול? לברר?

חלק ו׳ - סיכום המפגש



בס״ד

הקדמה
לאחר שנפגשנו עם המהות האמיתית שבנו, הנשמה, נערוך במפגש זה היכרות עם 
משמעותו  להבנת  שיסייעו  שונים  בכלים  שימוש  תוך  עצמית'  'קבלה  המושג 

ולהפנמתו.  
קבלה עצמית היא תשתית לפיתוח חוסן רגשי ורוחני. 

קבלה עצמית בהקשר הפסיכולוגי מבוססת על הכרה עצמית של האדם בחוזקותיו 
ובתכונות האישיות שלו ועל יכולתו להשען על מרכיבים אלו ולהתעצם בעזרתם, 

ללא תלות בגורמים חיצוניים.
קבלה עצמית במובנה הפנימי רוחני-יהודי סובבת סביב ציר אחר. היא מבוססת על 
אלוקי  חלק  שהיא  הנשמה  והוא  באדם,  הנמצא  והרוחני  העמוק  ליסוד  חיבור 

שנמצא בכל אדם. 
הכוח הפנימי נשמתי מתחיל לבוא לידי ביטוי בעולם המעשה, בעת ירידת הנשמה 
לעולם בתוך גוף, והוא אינו מותנה במציאות חיצונית. הנשמה נשמרת ככוח חיובי 

ושלם שלעולם אינו נפגע מהתרחשויות החיים. 
קבלה עצמית שמבוססת על הכרה בעצם קיומה של הנשמה, הופכת את האדם 

לבלתי תלוי בדעות הסביבה או בתפיסתו העצמית. 
קבלה עצמית בהיבט הפסיכולוגי, נתפסת לעיתים כמחסום לשיפור עצמי, אולם 
ההיפך הוא הנכון כאשר עוסקים בקבלה העצמית בהיבט הרוחני. כשאדם מזדהה 
עם הכוח הפנימי שבו, עם נשמתו, הוא מבין שבמהותו הוא טוב וחזק ולכן יש לו 

תמיד את היכולת להיות טוב ולפעול טוב בעולם. 
בתהליך שנרצה לעבור עם התלמידים, נפעל להעמקה ולפיתוח היכולות והחוזקות 
האישיות ונבקש לראות אותן כחלק ממכלול רחב נשמתי, מנקודת מבט יהודית - 

אמונית.

הבנה ימימאית: "קבלה עצמית נושאת רגש כלפי הקיום- כלפי הבריאה שבך"
אלוקה  חלק  שהיא  הנשמה  מעצם  נובעת  אמונית  עצמית  קבלה  אמוני:  עיקרון 

ממעל ממש.
כאב בטן של מתבגר: כמה אני מזוהה עם ה"כובעים" שמגדירים אותי בחיי? ואם 

איני מזוהה, האם יש לי יכולת בחירה בהתייחסות אליהם? 

מפגש מס׳ 2
לקבל את עצמי



בס״ד

לערוך לתלמידים הכרות עם ה'כובעים' השונים שהם נושאים והיחס האישי כלפי כל 
'כובע', וההשלכות של יחס זה על רגשותיהם.

ומקורות  'ימימה'  כתבי  בעזרת  רוחני  מהיבט  עצמית'  'קבלה  המושג  את  ללמד 
נוספים.

מטרות המפגש

חלק א׳ - פעילות פתיחה

חלק א' - פעילות פתיחה - דף פעילות לחיבור עצמי ושיח.
חלק ב' - לומדים לאור ימימה - לימוד חלק, כתיבת מלאכה ושיח.

חלק ג' - דף מקורות - עיון במקורות להעמקת ההבנה.
חלק ד' - סיכום המפגש

המנחה פותח/ת: לאחר שבמפגש הקודם ערכנו הכרות עם הנשמה, נתקדם שלב 
נוסף במסע ההכרות שלנו עם עצמנו, ונכיר היום מושג משמעותי שיתן לנו מבט 

חדש על עצמנו. נפתח בפעילות:
מהלך הפעילות:

עיגולי ה'אני'
המנחה מחלק/ת דף בו כתוב במרכז - אני - ומסביב יש כ 12 עיגולים ריקים אותם 

יש למלא. 
התלמידים מתבקשים לכתוב בעיגולים כמה שיותר מאפיינים של עצמם, לדוג' - בן 
טיפ לתלמידים - עברו על  של, נכד של, רוקדת בחוג, חניך בסניף, מלצרית וכו'. 
הלוז השבועי שלכם והזכרו בפעילויות והקשרים שונים בחייכם שיעזרו לכם למלא 

את העיגולים.
לאחר הכתיבה האישית נעמיק את המבט על העיגולים שמילאנו בעזרת שאלות 

מנחות:
נאפיין את סוגי המעגלים בעזרת סימונם בצבע או בצורה:

הקיפו בעיגול נוסף את העיגולים איתם אתם חייים וגדלים ללא בחירה אישית? 
סמנו ב'וי' את העיגולים איתם אתם שלמים למרות שלא בחרתם בהם? 

סמנו בסמיילי את העיגולים שגם בחרתם בעצמכם וגם אתם שלמים איתם? 

סמנו ב'שמש' את העיגולים שמרגשים אתכם או מאירים לכם?  
סמנו באות צ' את העיגולים שאתם עושים או נוכחים בהם כי צריך, ובאות ר' את 

אלו שבהם אתם נמצאים מתוך רצון? 
סמנו ב'איקס' את העיגולים שיש לכם עניין לא פתור איתם ? 

בתובנות  זה  את  זה  ולשתף  בזוגות  הפעילות  את  לבצע  התלמידים  את  הזמינו 
העולות. 

שהפיקו  בתובנות  הכיתתית  במליאה  לשתף  המעוניינים  לתלמידים  אפשרו 
מהפעילות.

הבהרה למנחה: מטרת הפעילות לעזור לתלמידים לחדד לעצמם אילו מהחלקים 
המרכיבים אותם הם רואים כחלק מעצמם ומקבלים אותם בקלות, ואילו מהחלקים 
שבהם הם פחות 'מתחברים' אליהם, כלומר חלקים שהם פחות מקבלים בעצמם. 

הבנה זו היא חומר גלם לעבודה אישית עבורם בהמשך המפגש.
המנחה מסכם/ת: ראינו שקיימים בחיינו חלקים שאנו מקבלים אותם, ומרגישים 
קרובים אליהם, ואילו חלקים אחרים, מרגישים לנו מרוחקים מאיתנו, ואנו פחות 

מקבלים אותם כחלק מעצמנו.
בהמשך המפגש נעמיק בהבנת המושג 'קבלה עצמית' וחשיבותו.

תקציר המפגש



בס״ד

המנחה פותח/ת: לאחר שבמפגש הקודם ערכנו הכרות עם הנשמה, נתקדם שלב 
נוסף במסע ההכרות שלנו עם עצמנו, ונכיר היום מושג משמעותי שיתן לנו מבט 

חדש על עצמנו. נפתח בפעילות:
מהלך הפעילות:

עיגולי ה'אני'
המנחה מחלק/ת דף בו כתוב במרכז - אני - ומסביב יש כ 12 עיגולים ריקים אותם 

יש למלא. 
התלמידים מתבקשים לכתוב בעיגולים כמה שיותר מאפיינים של עצמם, לדוג' - בן 
טיפ לתלמידים - עברו על  של, נכד של, רוקדת בחוג, חניך בסניף, מלצרית וכו'. 
הלוז השבועי שלכם והזכרו בפעילויות והקשרים שונים בחייכם שיעזרו לכם למלא 

את העיגולים.
לאחר הכתיבה האישית נעמיק את המבט על העיגולים שמילאנו בעזרת שאלות 

מנחות:
נאפיין את סוגי המעגלים בעזרת סימונם בצבע או בצורה:

הקיפו בעיגול נוסף את העיגולים איתם אתם חייים וגדלים ללא בחירה אישית? 
סמנו ב'וי' את העיגולים איתם אתם שלמים למרות שלא בחרתם בהם? 

סמנו בסמיילי את העיגולים שגם בחרתם בעצמכם וגם אתם שלמים איתם? 

סמנו ב'שמש' את העיגולים שמרגשים אתכם או מאירים לכם?  
סמנו באות צ' את העיגולים שאתם עושים או נוכחים בהם כי צריך, ובאות ר' את 

אלו שבהם אתם נמצאים מתוך רצון? 
סמנו ב'איקס' את העיגולים שיש לכם עניין לא פתור איתם ? 

בתובנות  זה  את  זה  ולשתף  בזוגות  הפעילות  את  לבצע  התלמידים  את  הזמינו 
העולות. 

שהפיקו  בתובנות  הכיתתית  במליאה  לשתף  המעוניינים  לתלמידים  אפשרו 
מהפעילות.

הבהרה למנחה: מטרת הפעילות לעזור לתלמידים לחדד לעצמם אילו מהחלקים 
המרכיבים אותם הם רואים כחלק מעצמם ומקבלים אותם בקלות, ואילו מהחלקים 
שבהם הם פחות 'מתחברים' אליהם, כלומר חלקים שהם פחות מקבלים בעצמם. 

הבנה זו היא חומר גלם לעבודה אישית עבורם בהמשך המפגש.
המנחה מסכם/ת: ראינו שקיימים בחיינו חלקים שאנו מקבלים אותם, ומרגישים 
קרובים אליהם, ואילו חלקים אחרים, מרגישים לנו מרוחקים מאיתנו, ואנו פחות 

מקבלים אותם כחלק מעצמנו.
בהמשך המפגש נעמיק בהבנת המושג 'קבלה עצמית' וחשיבותו.

ה'חלק'
המנחה כותב/ת משפט של ימימה על הלוח- 

"קבלה עצמית נושאת רגש כלפי הקיום- כלפי הבריאה שבך.
קודם כל נרשום את הרצון לקבלה עצמית, רצון לתיקון" 

. כלומר שאנו  הסבר: קבלה עצמית קשורה לרגש חיובי וקרוב כלפי הקיום שלנו 
בפשטות שמחים ומודים על כך שנבראנו ועל איך שנבראנו. 

דברי  פי ההבנה של  על  'קבלה עצמית'  המנחה שואל/ת: מה משמעות המילים 
ימימה? 

המהותי  החלק  הוא  העצם  שבנו.  העצם  את  לקבל   = עצמנו  את  לקבל  הסבר: 
והחשוב שלנו ומקורו נמצא בנשמה. מצד הנשמה, לא משנה מה יעבור על האדם 

מבחינה חיצונית, החלק הנשמתי העצמותי שלו ישאר טוב ונקי. 
הנקודה העצמותית זו הנשמה. קבלה עצמית קשורה לחלק הרוחני שבנו. באופן 
טבעי אנחנו נוטים לדחות את עצמנו ומטרת העבודה בימימה היא לקבל את עצמנו 

ולהתגבר על החלק הטבעי של הדחייה העצמית.
המנחה שואל/ת: מה אנו לומדים מהמשפט השני?

הסבר: "קודם כל נרשום את הרצון" - הכוונה היא שיש חשיבות לעצם הכתיבה כי 

יניע בפנים את  אם נרשום את הרצון לקבלה עצמית, את הרצון לתיקון, זה כבר 
תהליך הקבלה העצמית שלנו. הכתיבה מכניסה את המילים והרעיונות פנימה אל 

הלב. (חלק זה מתייחס לחלק הבא של 'כתיבת המלאכה'.)

כתיבת מלאכה -
שלבי הכתיבה:

א. התלמידים ירשמו את המשפט אותו המנחה הקריא קודם. 
ב. התלמידים יכתבו במילים שלהם מה אומר להם המשפט/ החלק הזה?  

ג. נחזור לדף ה"אני" שמילאנו קודם ונבחר מתוכו- עיגול שאני שלם איתו ועיגול 
מרגיש  אני  למה  רגשות   מחשבות,  חופשי  באופן  לגביו  נכתוב  איתו.  לי  שקשה 

אחרת בסיטואציות שונות? 

שיתוף והקראה -
לבוא  צריך  המלאכה  בהקראת  והשיתוף  אישית,  פעולה  הינה  המלאכה  כתיבת 
ממקום של בחירה מוחלטת ונכונות לשתף. אין חובה לשתף, שכן זה עלול להעיב 

על נקיות התהליך האישי.
לאוירה  בהתאם  המנחה  דעת  שיקול  פי  על  להעשות  צריכה  השיתוף  הצעת 

הקיימת בכיתה.
במידה ונעשה שיתוף, המנחה יתן משוב בעזרת  אחד משלושת הכלים הבאים- 3 

הש': שתיקה, שיקוף או שאלה מוליכה. 

שיח בעקבות הכתיבה- 
המנחה פותח/ת בשיח בעזרת השאלות המנחות:

איך הרגשתם אחרי הכתיבה? 
האם גיליתם על עצמכם משהו חדש? 

האם היתה התקרבות לעצמנו לאחר הכתיבה? הסבר: התקרבות משמעה שעכשיו 
אני יותר שלם עם עצמי. טוב לי יותר ביחס לרגשות הקונפליקטואליים שהרגשתי 

קודם.   
ממה זה נובע לדעתכם?

חלק ב׳ - לימוד לאור ימימה



בס״ד

ה'חלק'
המנחה כותב/ת משפט של ימימה על הלוח- 

"קבלה עצמית נושאת רגש כלפי הקיום- כלפי הבריאה שבך.
קודם כל נרשום את הרצון לקבלה עצמית, רצון לתיקון" 

. כלומר שאנו  הסבר: קבלה עצמית קשורה לרגש חיובי וקרוב כלפי הקיום שלנו 
בפשטות שמחים ומודים על כך שנבראנו ועל איך שנבראנו. 

דברי  פי ההבנה של  על  'קבלה עצמית'  המנחה שואל/ת: מה משמעות המילים 
ימימה? 

המהותי  החלק  הוא  העצם  שבנו.  העצם  את  לקבל   = עצמנו  את  לקבל  הסבר: 
והחשוב שלנו ומקורו נמצא בנשמה. מצד הנשמה, לא משנה מה יעבור על האדם 

מבחינה חיצונית, החלק הנשמתי העצמותי שלו ישאר טוב ונקי. 
הנקודה העצמותית זו הנשמה. קבלה עצמית קשורה לחלק הרוחני שבנו. באופן 
טבעי אנחנו נוטים לדחות את עצמנו ומטרת העבודה בימימה היא לקבל את עצמנו 

ולהתגבר על החלק הטבעי של הדחייה העצמית.
המנחה שואל/ת: מה אנו לומדים מהמשפט השני?

הסבר: "קודם כל נרשום את הרצון" - הכוונה היא שיש חשיבות לעצם הכתיבה כי 

יניע בפנים את  אם נרשום את הרצון לקבלה עצמית, את הרצון לתיקון, זה כבר 
תהליך הקבלה העצמית שלנו. הכתיבה מכניסה את המילים והרעיונות פנימה אל 

הלב. (חלק זה מתייחס לחלק הבא של 'כתיבת המלאכה'.)

כתיבת מלאכה -
שלבי הכתיבה:

א. התלמידים ירשמו את המשפט אותו המנחה הקריא קודם. 
ב. התלמידים יכתבו במילים שלהם מה אומר להם המשפט/ החלק הזה?  

ג. נחזור לדף ה"אני" שמילאנו קודם ונבחר מתוכו- עיגול שאני שלם איתו ועיגול 
מרגיש  אני  למה  רגשות   מחשבות,  חופשי  באופן  לגביו  נכתוב  איתו.  לי  שקשה 

אחרת בסיטואציות שונות? 

שיתוף והקראה -
לבוא  צריך  המלאכה  בהקראת  והשיתוף  אישית,  פעולה  הינה  המלאכה  כתיבת 
ממקום של בחירה מוחלטת ונכונות לשתף. אין חובה לשתף, שכן זה עלול להעיב 

על נקיות התהליך האישי.
לאוירה  בהתאם  המנחה  דעת  שיקול  פי  על  להעשות  צריכה  השיתוף  הצעת 

הקיימת בכיתה.
במידה ונעשה שיתוף, המנחה יתן משוב בעזרת  אחד משלושת הכלים הבאים- 3 

הש': שתיקה, שיקוף או שאלה מוליכה. 

שיח בעקבות הכתיבה- 
המנחה פותח/ת בשיח בעזרת השאלות המנחות:

איך הרגשתם אחרי הכתיבה? 
האם גיליתם על עצמכם משהו חדש? 

האם היתה התקרבות לעצמנו לאחר הכתיבה? הסבר: התקרבות משמעה שעכשיו 
אני יותר שלם עם עצמי. טוב לי יותר ביחס לרגשות הקונפליקטואליים שהרגשתי 

קודם.   
ממה זה נובע לדעתכם?



מקור מס' 3 - מכתבי ימימה: 
"קבלת האחרים באה מקבלה עצמית, 

הדוחה נדחה והכועס דוחק את עצמו,  מתרחק מהאור הפנימי הקיים".

הנשמה  עצם  את  כלומר  עצמנו,  את  לקבל  שנדע  לאחר  רק  המקור:  מיקוד 
שבקרבנו, כפי שהסברנו בלימוד ימימה, נוכל גם להצליח לקבל את עצמותם של 
מקבלת  אותנו  מרחיק  ובכעס,  בדחיה  שמתבטאת  עצמית  קבלה  חוסר  האחרים. 

הנשמה, וגם מאחרים.

מקור מס' 4 - שיר של מיקה בן שאול
ברוכה הבאה
לעולם החדש

הוא אותו העולם בדיוק
רק שבעולם החדש

את עושה
לעצמך

טוב
הפעם

את יודעת
שאת מוגנת

כי את בוחרת
לראות בעצמך

את הטוב

מיקוד המקור: כל נקודת המבט על העולם משתנה כאשר אנחנו קרובים לעצמנו. 
העולם הופך להיות עולם חדש.

בס״ד

של  ההבנה  העמקת  לצורך  הבאים  המקורות  את  הכיתה  בפני  מביא/ה  המנחה 
נושא המפגש.

השימוש במקורות לשיקול דעת המנחה.

מקור מס' 1 - הרב קוק: 
כֵּל  ִסיִחים ֵדָּעה ִמלְִּהְסַתּ ְמּ ָמה ָהַעצְִמית, כְֶּשׁ וֹכְִחים ֶאת ַמהוּת ַהנְָּשׁ ּשׁ כְֶּשׁ

ׁשוּבָה  ל ַעצְמוֹ, ַהכֹּל נֲַעֶשׂה ְמֻעְרבָּב וְּמֻספָּק. וְַהְתּ בְּתוֹכִיּוּת ַהַחיִּים ַהפְּנִיִמיִּים ֶשׁ
יָּׁשוּב ָהָאָדם ֶאל ַעצְמוֹ*,  כִּים ִמיָּד, ִהיא ֶשׁ ֲחַשׁ ִהיא ְמִאיָרה ֶאת ַהַמּ ית, ֶשׁ ָהָראִשׁ

מוֹת, וְיֵלֵךְ וְיִצְַעד  ַמת כָּל ַהנְָּשׁ ָמתוֹ, וִּמיָּד יָׁשוּב ֶאל ָהֱאלִֹהים, ֶאל נְִשׁ ֶרׁש נְִשׁ ֹׁ ֶאל ש
ה וּבְָטֳהָרה. וְדָבָר זֶה נוֵֹהג בֵּין בְִּאיׁש יְִחיִדי, בֵּין בְַּעם  ָהלְָאה ַמְעלָה ַמְעלָה בְִּקֻדָשּׁ

ִמיד  ִקּלְקוּלָּה בָּא ָתּ יּוּת, בֵּין בְִּתקּוּן כָּל ַהֲהוָיָה כֻּלָּּה, ֶשׁ לֵם, בֵּין בְּכָל ָהֱאנוִֹשׁ ָשׁ
ִהיא ׁשוֹכַַחת ֶאת ַעצְָמּה.. ה ֶשּׁ ִמַמּ

מיקוד המקור: אדם יכול להיות מה שהוא רק כאשר הוא מחובר לשורש הנשמתי 
היא  ומתבלבל. הנשמה  הוא מתערבב  שבתוכו. אם אדם מתרחק מהנשמה שלו, 

הערוץ לחיבור לאלוקים, כי היא חלק אלוקי שנמצא בתוכו.

מקור מס' 2 - הרב עדין שטיינזלץ בספרו 'נשמה':
"אמנם בני האדם אינם בני חורין לגמרי בבחירות נשמתם או בבחירת הדרך 
שבה היא מתגלה, אך מכל מקום יש ביד כל אדם היכולת לגלות בתוך עצמו 
דברים נעלים יותר. העבודה הפנימית של בני האדם היא לחפש את הרבדים 

הגבוהים ביותר שבנשמתם ולהביא לגילויים בתוך התודעה הפעילה 
שלהם."

מיקוד המקור: למרות שלא כל הדברים בחיינו נתונים לבחירתנו, החיפוש הפנימי 
וגילוי עומק הנשמה הוא בבחירת האדם ובתודעתו.יש לנו משימה שהיא עבודה 

פנימית שמטרתה לגלות את הנשמה שבקרבנו. 

חלק ג׳ - עיון במקורות



בס״ד

מקור מס' 3 - מכתבי ימימה: 
"קבלת האחרים באה מקבלה עצמית, 

הדוחה נדחה והכועס דוחק את עצמו,  מתרחק מהאור הפנימי הקיים".

הנשמה  עצם  את  כלומר  עצמנו,  את  לקבל  שנדע  לאחר  רק  המקור:  מיקוד 
שבקרבנו, כפי שהסברנו בלימוד ימימה, נוכל גם להצליח לקבל את עצמותם של 
מקבלת  אותנו  מרחיק  ובכעס,  בדחיה  שמתבטאת  עצמית  קבלה  חוסר  האחרים. 

הנשמה, וגם מאחרים.

מקור מס' 4 - שיר של מיקה בן שאול
ברוכה הבאה
לעולם החדש

הוא אותו העולם בדיוק
רק שבעולם החדש

את עושה
לעצמך

טוב
הפעם

את יודעת
שאת מוגנת

כי את בוחרת
לראות בעצמך

את הטוב

מיקוד המקור: כל נקודת המבט על העולם משתנה כאשר אנחנו קרובים לעצמנו. 
העולם הופך להיות עולם חדש.

של  ההבנה  העמקת  לצורך  הבאים  המקורות  את  הכיתה  בפני  מביא/ה  המנחה 
נושא המפגש.

השימוש במקורות לשיקול דעת המנחה.

מקור מס' 1 - הרב קוק: 
כֵּל  ִסיִחים ֵדָּעה ִמלְִּהְסַתּ ְמּ ָמה ָהַעצְִמית, כְֶּשׁ וֹכְִחים ֶאת ַמהוּת ַהנְָּשׁ ּשׁ כְֶּשׁ

ׁשוּבָה  ל ַעצְמוֹ, ַהכֹּל נֲַעֶשׂה ְמֻעְרבָּב וְּמֻספָּק. וְַהְתּ בְּתוֹכִיּוּת ַהַחיִּים ַהפְּנִיִמיִּים ֶשׁ
יָּׁשוּב ָהָאָדם ֶאל ַעצְמוֹ*,  כִּים ִמיָּד, ִהיא ֶשׁ ֲחַשׁ ִהיא ְמִאיָרה ֶאת ַהַמּ ית, ֶשׁ ָהָראִשׁ

מוֹת, וְיֵלֵךְ וְיִצְַעד  ַמת כָּל ַהנְָּשׁ ָמתוֹ, וִּמיָּד יָׁשוּב ֶאל ָהֱאלִֹהים, ֶאל נְִשׁ ֶרׁש נְִשׁ ֹׁ ֶאל ש
ה וּבְָטֳהָרה. וְדָבָר זֶה נוֵֹהג בֵּין בְִּאיׁש יְִחיִדי, בֵּין בְַּעם  ָהלְָאה ַמְעלָה ַמְעלָה בְִּקֻדָשּׁ

ִמיד  ִקּלְקוּלָּה בָּא ָתּ יּוּת, בֵּין בְִּתקּוּן כָּל ַהֲהוָיָה כֻּלָּּה, ֶשׁ לֵם, בֵּין בְּכָל ָהֱאנוִֹשׁ ָשׁ
ִהיא ׁשוֹכַַחת ֶאת ַעצְָמּה.. ה ֶשּׁ ִמַמּ

מיקוד המקור: אדם יכול להיות מה שהוא רק כאשר הוא מחובר לשורש הנשמתי 
היא  ומתבלבל. הנשמה  הוא מתערבב  שבתוכו. אם אדם מתרחק מהנשמה שלו, 

הערוץ לחיבור לאלוקים, כי היא חלק אלוקי שנמצא בתוכו.

מקור מס' 2 - הרב עדין שטיינזלץ בספרו 'נשמה':
"אמנם בני האדם אינם בני חורין לגמרי בבחירות נשמתם או בבחירת הדרך 
שבה היא מתגלה, אך מכל מקום יש ביד כל אדם היכולת לגלות בתוך עצמו 
דברים נעלים יותר. העבודה הפנימית של בני האדם היא לחפש את הרבדים 

הגבוהים ביותר שבנשמתם ולהביא לגילויים בתוך התודעה הפעילה 
שלהם."

מיקוד המקור: למרות שלא כל הדברים בחיינו נתונים לבחירתנו, החיפוש הפנימי 
וגילוי עומק הנשמה הוא בבחירת האדם ובתודעתו.יש לנו משימה שהיא עבודה 

פנימית שמטרתה לגלות את הנשמה שבקרבנו. 



בס״ד

הכרנו במפגש זה את מושג ה'קבלה העצמית'. הבנו ש'קבלה עצמית' הוא תהליך 
שקשור לנשמה שלנו, לחלק אלוקה ממעל שנמצא בתוכנו. למדנו במפגשד הראשון 
שהנשמה שלנו היא משהו נקי וטהור שניתן לנו מאת בורא עולם, ושום דבר לא יכול 

לקלקל אותו או לפגום בו. 
במפגש הזה, ראינו שיש 'כובעים' בחיים שלנו שאנחנו מתחברים אליהם יותר או 
פחות. בעזרת המפגשים שלנו נלמד לזהות את המקומות שבהם אנחנו מתרחקים 
מעצמנו, כלומר פחות מרגישים מחוברים לעצם שלנו, למהות שלנו, שהוא החלק 
החיובי שבנו שלעולם אינו משתנה בגלל נסיבות המקום והזמן ביחס אליהם, ואת 
המקומות שבהם אנחנו מקבלים את עצמנו, כלומר מרגישים קרובים יותר לעצמות 
שלנו. ככל שנהיה מחוברים לתודעה שה'עצם' שלנו, המהות שלנו, היא נשמתית 

ונצחית כך יהיה לנו קל יותר לקבל את עצמנו.
נוכל לחוש שיפור בחיינו לאחר שנעשה עבודה פנימית של קבלה עצמית של כל 

החלקים שבנו. 
כיצד נרחיב את יכולת הקבלה העצמית? ואיך זה קשור לאמונה ולנשמה שטמונה 

בתוכנו? על כך בהמשך המפגשים.

חלק ד׳ - סיכום המפגש



בס״ד

הקדמה
לאחר שהכרנו את מושג ה'קבלה העצמית', נמשיך להיכרות עם מושג נוסף מאותו 

עולם והוא ה'ערך העצמי'.
ערך עצמי הוא דבר משתנה מתוקף היותו נתון להשפעות חיצוניות. במפגש זה 
נלמד כיצד אירועים חיצוניים משפיעים על הערך העצמי שלנו וכיצד אנו מחזקים 
אותו על ידי ביסוס ציר פנימי רוחני שהוא ההבנה שקיים בנו חלק אלוקה ממעל 

שהוא טוב נצחי שלא ניתן לפגימה.

הבנה ימימאית: מכבדת את בריאתה - אני ראוי מעצם קיומי -  האלוקי שבי נמצא 
בי תמיד. 

ָמתוֹ, וִּמיָּד יָׁשוּב אֶל ָהאֱלִֹהים, אֶל  ֶרׁש נְִשׁ ֹׁ יָּׁשוּב ָהאָָדם אֶל עַצְמוֹ, אֶל ש עיקרון אמוני: ֶשׁ
מוֹת…(הרב קוק) ַמת כָּל ַהנְָּשׁ נְִשׁ

כאב בטן של מתבגר: מה אני שווה? כמה אני תלוי בגורמים חיצוניים, בהצלחות, 
בכשלונות וכד' כדי להרגיש טוב , או פחות טוב?

מפגש מס׳ 3
להעריך את עצמי

ללמד את התלמידים מהו ערך עצמי וחשיבותו לחייהם, ממה הוא מושפע, וכיצד 
ניתן לחזקו.

ושורשי  פנימי  האחד  מרכיבים,  לשני  מתחלק  עצמי  שערך  לתלמידים  להסביר 
והשני המושפע מגורמים חיצוניים, ויש להבדיל בין השניים.

מטרות המפגש

חלק א' - פעילות פתיחה: משחק ופעילות גרפים.
חלק ב' - מהו ערך עצמי?: הגדרה, לימוד מקור, הצגת מחקר וסרטון השראה.

חלק ג' - לומדים ימימה: לימוד חלק, כתיבת מלאכה ושיח.
חלק ד' - עיון במקורות להעמקת ההבנה.

חלק ה' - סיכום המפגש

תקציר המפגש



מספר אירועים אישיים (6-10) שעברו בשבוע האחרון לפי סדר האירועים. בציר 
ה-Y הם יסמנו את מידת הערך העצמי שלהם ביחס לארוע, האם עולה או יורד בכל 

אחד מהם. 
המנחה מסביר/ה לתלמידים את המשימה של בניית הגרף, תוך הגדרה קצרה של 
המושג ערך עצמי: ערך עצמי הוא האופן שבו אני תופס את עצמי, איך אני מעריך 
את עצמי, איזה ציון הייתי מעניק לעצמי בסיטואציות כאלה ואחרות. ביצירת הגרף 
שלכם, תתאימו לכל סיטואציה מהחיים שלכם מדד מספרי שיסמל את מידת הערך 

העצמי שלכם בסיטואציה הזו.   
בפני  לחשוף  או  לשתף  לו  שמתאים  אירועים  עם  עצמו  של  גרף  יוצר/ת  המנחה 
הכיתה. המנחה מתחיל/ה בסבב השיתוף ומראה את הגרף שלו/ה ראשון. לאחר 
מכן התלמידים מוזמנים לשתף בסוגי הגרפים שיצאו להם. יש לתת לגיטימציה לכל 
סוג של גרף - גרף יציב, גרף עולה בלבד או רק יורד וכן לגרפים "קלאסיים" יותר - 

עם עליות וירידות משתנות על פי האירועים השונים. 
המנחה מאפשר/ת שיתוף בזוגות ולאחריו עורך/ת שיח: 

כיצד נראו רוב הגרפים?
מה מספרות לנו העליות והירידות הללו על כמה אנחנו מרגישים שווים? 

חיצוניים  אירועים  כולם   - וה"שליליים"?  ה"חיוביים"  האירועים  לכל  משותף  מה 
המשפיעים על ההרגשה הפנימית שלנו.

המנחה מכוון/ת: נשים לב עד כמה הערך העצמי שלנו שברירי ועד כמה, לרוב, הוא 
מושפע מגורמים חיצוניים.

בס״ד

חלק א׳ - פעילות פתיחה

המנחה פותח/ת: במפגש הקודם דיברנו על הנשמה שבתוכנו ועל הצורך בללמוד 
היום  שלנו.  הפנימית  מהצמיחה  כחלק  שבתוכנו  הנשמה  את  עצמנו,  את  לקבל 
שמתחבר  וחברתי  אישי  מבט  מתוך  עושים  שאנו  מסע  עצמנו,  אל  במסע  נמשיך 

להיבט האמוני. 
מהלך הפעילות:

הרוח נושבת
משחקים משחק 'הרוח נושבת'.  המנחה אומר משפט בנוסח הבא: 'הרוח נושבת 
לכיוון של מי שנתקל בחודש האחרון ב…. (בכל פעם משלים את המשפט מתוך 
צריך  כל מי שמזדהה עם המשפט  המשפטים הבאים),  לאחר הקראת המשפט, 

לקום מהמקום ולהחליף מקום עם תלמיד אחר שקם גם הוא.
ויכוח עם ההורים

קושי בקבלת החלטות  
מחשבות ביקורתיות על עצמי 

לחץ סביב מבחנים
הבנה שאני מכור למסך 

אתגר בהדרכה 
הייתי פרפקציוניסט

ביקורת של אחרים עלי
מפגש  נקודות  התלמידים  עם  להציף  הפעילות  מטרת  למנחה:  הבהרה 
חשוב  לכולם.  משותפים  אלו  שאתגרים  ולהבין  עצמם,  מול  קונפליקטואליות 
להבהיר לתלמידים שלעיתים נדמה להם שהם היחידים שחווים "בעיות", אך בפועל 

ה"בעיות" של כולם די דומות.

פעילות הגרפים
"מרימים"  לאירועים  הכיתה  מתלמידי  מגוונות  דוגמאות  אוסף/ת  המנחה 
ו"מורידים" שקורים להם להם בחיי היומיום ורושם/ת על הלוח. (נכשלתי בטסט, 

עשו לי יומולדת, טיילתי במקום שווה, רבתי עם אחותי וכו') 
להיזכר  התלמידים  את  לעורר  הלוח  על  הכתיבה  מטרת  למנחה:  הבהרה 
ולעיתים אף  זה.  השיתוף הכיתתי מעורר הזדהות, אמפטיה,  בסיטואציות מסוג 

עלול להציף רגשות שונים.
  ,X-המנחה מחלק/ת דף אישי עם גרף להשלמה . בגרף יכתבו התלמידים על ציר ה



בס״ד

ההערכה העצמית יכולה להיות גבוהה או נמוכה, מה שתלוי בכמה אנחנו אוהבים 
או מאשרים את עצמנו. הערכה עצמית גבוהה משמעותה, שיש לנו הערכה להיקף 
עם  יחד  שאנחנו,  כפי  עצמנו  את  מקבלים  שאנחנו  שלנו,  האישיות  של  המלא 
התכונות טובות והתכונות הפחות טובות. אדם בעל הערכה עצמית, יש לו כבוד 

עצמי, אהבה עצמית ותחושה של ערך עצמי. 

אם נרצה לקצר, הערך העצמי  קשור ל: אנ"י-תחושה שאני אהוב, נחוץ ויכול 
ובעלי  ערך)  בעלי  (משמעותיים,  נחוצים  אהובים,  להרגיש  וראויים  רוצים  כולנו 

יכולת (מסוגלות).

הבהרה למנחה: מומלץ להציג על הלוח את הראשי תיבות אנ"י. 
המנחה פותח/ת בשיח בעזרת השאלות המנחות:

את   ?(להזכיר  הזו  ההגדרה  לפי  חיצוניים  לפרמטרים  קשור  העצמי  הערך  האם 
הדוגמאות מהתרגיל הראשון- הצלחה במבחן, עבודה וכו' ) 

במה תלויה התחושה של :אהוב, נחוץ ויכול?
מי אמור לתת לנו את התחושה הזו?

המנחה מציג/ה את המקור הבא להעמקת המבט:
"רק הדומם הוא שלם, אבל האדם הוא בעל שאיפות הפכיות, ומלחמה 

פנימית תמיד בקרבו. וכל עבודת האדם היא לאחד את הקרעים שבנפשו על 
ידי רעיון כללי, שבגדלותו ורוממותו הכל נכלל ובא לידי הרמוניה".                                                

הרב קוק (קובץ " המחשבה הישראלית " , יג)
המנחה מסביר/ה את המקור:

זו  ולמעשה  ומשתנה  דינמי  הוא  עצמי  ערך  כלומר,  חיים  מלאכת   = עצמי  ערך 
מלאכת חיים לקיים ולייצב אותו בתוכנו ולזכור שהוא תמיד ישאר בלתי יציב, ז"א 
עצם  מוחלטת,  ליציבות  הגעה  ולא  היציבות,  לעבר  לשאוף  תמיד  היא  עבודתנו 

התנועה היא לב העניין.

המנחה מסכמ/ת סיכום ביניים:
"מגיב"  שלנו  העצמי  והדימוי  חיצוניים  מאירועים  מושפעים  אנחנו  שראינו  כפי 
אליהם, אך ההשפעה של אירועים חיצוניים אלו על הערך העצמי שלנו היא קצרת 
טווח.  בד בבד עם אירועי חיינו יש לנו גם דימוי עצמי פנימי קבוע יותר שהבסיס 
נחוצים  אהובים,  אנחנו  כמה  עד  בחיים-  שלנו  הכללית  מהתחושה  נבנה  שלו 

ויכולים.

הגדרה של ערך עצמי
המנחה מסביר/ה את מונח הערך העצמי בעזרת ההגדרות הבאות:

ערך  מגדיר  העצמית,  ההערכה  בתחום  שעסק  חוקר  פסיכולוג  ברנדון,  נתנאל 
עצמי/הערכה עצמית על ידי שני מרכיבים: 

החיים,  של  הבסיסיים  האתגרים  עם  ולהתמודד  לחשוב  שלנו  ביכולת  ביטחון   .1
כלומר החוויה שאנו אפקטיביים ומשיגים תוצאות בהתנהלות שלנו בעולם. 

עצמי,  כבוד  ואושר,  להצלחה  בזכותנו  הבסיסית  האמונה  הינו  השני  המרכיב   .2
את  להגשים  ורצונותינו,  צרכינו  את  לבטא  שזכותינו  ערך,  בעלי  שאנו  ההרגשה 

עצמנו וליהנות מההישגים והמאמצים שלנו.  
הערך העצמי שלנו מגדיר איך אנו תופסים את עצמנו ואת החיים עצמם.

מספר אירועים אישיים (6-10) שעברו בשבוע האחרון לפי סדר האירועים. בציר 
ה-Y הם יסמנו את מידת הערך העצמי שלהם ביחס לארוע, האם עולה או יורד בכל 

אחד מהם. 
המנחה מסביר/ה לתלמידים את המשימה של בניית הגרף, תוך הגדרה קצרה של 
המושג ערך עצמי: ערך עצמי הוא האופן שבו אני תופס את עצמי, איך אני מעריך 
את עצמי, איזה ציון הייתי מעניק לעצמי בסיטואציות כאלה ואחרות. ביצירת הגרף 
שלכם, תתאימו לכל סיטואציה מהחיים שלכם מדד מספרי שיסמל את מידת הערך 

העצמי שלכם בסיטואציה הזו.   
בפני  לחשוף  או  לשתף  לו  שמתאים  אירועים  עם  עצמו  של  גרף  יוצר/ת  המנחה 
הכיתה. המנחה מתחיל/ה בסבב השיתוף ומראה את הגרף שלו/ה ראשון. לאחר 
מכן התלמידים מוזמנים לשתף בסוגי הגרפים שיצאו להם. יש לתת לגיטימציה לכל 
סוג של גרף - גרף יציב, גרף עולה בלבד או רק יורד וכן לגרפים "קלאסיים" יותר - 

עם עליות וירידות משתנות על פי האירועים השונים. 
המנחה מאפשר/ת שיתוף בזוגות ולאחריו עורך/ת שיח: 

כיצד נראו רוב הגרפים?
מה מספרות לנו העליות והירידות הללו על כמה אנחנו מרגישים שווים? 

חיצוניים  אירועים  כולם   - וה"שליליים"?  ה"חיוביים"  האירועים  לכל  משותף  מה 
המשפיעים על ההרגשה הפנימית שלנו.

המנחה מכוון/ת: נשים לב עד כמה הערך העצמי שלנו שברירי ועד כמה, לרוב, הוא 
מושפע מגורמים חיצוניים.

חלק ב׳ - מהו ערך עצמי?

המנחה פותח/ת: במפגש הקודם דיברנו על הנשמה שבתוכנו ועל הצורך בללמוד 
היום  שלנו.  הפנימית  מהצמיחה  כחלק  שבתוכנו  הנשמה  את  עצמנו,  את  לקבל 
שמתחבר  וחברתי  אישי  מבט  מתוך  עושים  שאנו  מסע  עצמנו,  אל  במסע  נמשיך 

להיבט האמוני. 
מהלך הפעילות:

הרוח נושבת
משחקים משחק 'הרוח נושבת'.  המנחה אומר משפט בנוסח הבא: 'הרוח נושבת 
לכיוון של מי שנתקל בחודש האחרון ב…. (בכל פעם משלים את המשפט מתוך 
צריך  כל מי שמזדהה עם המשפט  המשפטים הבאים),  לאחר הקראת המשפט, 

לקום מהמקום ולהחליף מקום עם תלמיד אחר שקם גם הוא.
ויכוח עם ההורים

קושי בקבלת החלטות  
מחשבות ביקורתיות על עצמי 

לחץ סביב מבחנים
הבנה שאני מכור למסך 

אתגר בהדרכה 
הייתי פרפקציוניסט

ביקורת של אחרים עלי
מפגש  נקודות  התלמידים  עם  להציף  הפעילות  מטרת  למנחה:  הבהרה 
חשוב  לכולם.  משותפים  אלו  שאתגרים  ולהבין  עצמם,  מול  קונפליקטואליות 
להבהיר לתלמידים שלעיתים נדמה להם שהם היחידים שחווים "בעיות", אך בפועל 

ה"בעיות" של כולם די דומות.

פעילות הגרפים
"מרימים"  לאירועים  הכיתה  מתלמידי  מגוונות  דוגמאות  אוסף/ת  המנחה 
ו"מורידים" שקורים להם להם בחיי היומיום ורושם/ת על הלוח. (נכשלתי בטסט, 

עשו לי יומולדת, טיילתי במקום שווה, רבתי עם אחותי וכו') 
להיזכר  התלמידים  את  לעורר  הלוח  על  הכתיבה  מטרת  למנחה:  הבהרה 
ולעיתים אף  זה.  השיתוף הכיתתי מעורר הזדהות, אמפטיה,  בסיטואציות מסוג 

עלול להציף רגשות שונים.
  ,X-המנחה מחלק/ת דף אישי עם גרף להשלמה . בגרף יכתבו התלמידים על ציר ה



בס״ד

ההערכה העצמית יכולה להיות גבוהה או נמוכה, מה שתלוי בכמה אנחנו אוהבים 
או מאשרים את עצמנו. הערכה עצמית גבוהה משמעותה, שיש לנו הערכה להיקף 
עם  יחד  שאנחנו,  כפי  עצמנו  את  מקבלים  שאנחנו  שלנו,  האישיות  של  המלא 
התכונות טובות והתכונות הפחות טובות. אדם בעל הערכה עצמית, יש לו כבוד 

עצמי, אהבה עצמית ותחושה של ערך עצמי. 

אם נרצה לקצר, הערך העצמי  קשור ל: אנ"י-תחושה שאני אהוב, נחוץ ויכול 
ובעלי  ערך)  בעלי  (משמעותיים,  נחוצים  אהובים,  להרגיש  וראויים  רוצים  כולנו 

יכולת (מסוגלות).

הבהרה למנחה: מומלץ להציג על הלוח את הראשי תיבות אנ"י. 
המנחה פותח/ת בשיח בעזרת השאלות המנחות:

את   ?(להזכיר  הזו  ההגדרה  לפי  חיצוניים  לפרמטרים  קשור  העצמי  הערך  האם 
הדוגמאות מהתרגיל הראשון- הצלחה במבחן, עבודה וכו' ) 

במה תלויה התחושה של :אהוב, נחוץ ויכול?
מי אמור לתת לנו את התחושה הזו?

המנחה מציג/ה את המקור הבא להעמקת המבט:
"רק הדומם הוא שלם, אבל האדם הוא בעל שאיפות הפכיות, ומלחמה 

פנימית תמיד בקרבו. וכל עבודת האדם היא לאחד את הקרעים שבנפשו על 
ידי רעיון כללי, שבגדלותו ורוממותו הכל נכלל ובא לידי הרמוניה".                                                

הרב קוק (קובץ " המחשבה הישראלית " , יג)
המנחה מסביר/ה את המקור:

זו  ולמעשה  ומשתנה  דינמי  הוא  עצמי  ערך  כלומר,  חיים  מלאכת   = עצמי  ערך 
מלאכת חיים לקיים ולייצב אותו בתוכנו ולזכור שהוא תמיד ישאר בלתי יציב, ז"א 
עצם  מוחלטת,  ליציבות  הגעה  ולא  היציבות,  לעבר  לשאוף  תמיד  היא  עבודתנו 

התנועה היא לב העניין.

המנחה מסכמ/ת סיכום ביניים:
"מגיב"  שלנו  העצמי  והדימוי  חיצוניים  מאירועים  מושפעים  אנחנו  שראינו  כפי 
אליהם, אך ההשפעה של אירועים חיצוניים אלו על הערך העצמי שלנו היא קצרת 
טווח.  בד בבד עם אירועי חיינו יש לנו גם דימוי עצמי פנימי קבוע יותר שהבסיס 
נחוצים  אהובים,  אנחנו  כמה  עד  בחיים-  שלנו  הכללית  מהתחושה  נבנה  שלו 

ויכולים.

הגדרה של ערך עצמי
המנחה מסביר/ה את מונח הערך העצמי בעזרת ההגדרות הבאות:

ערך  מגדיר  העצמית,  ההערכה  בתחום  שעסק  חוקר  פסיכולוג  ברנדון,  נתנאל 
עצמי/הערכה עצמית על ידי שני מרכיבים: 

החיים,  של  הבסיסיים  האתגרים  עם  ולהתמודד  לחשוב  שלנו  ביכולת  ביטחון   .1
כלומר החוויה שאנו אפקטיביים ומשיגים תוצאות בהתנהלות שלנו בעולם. 

עצמי,  כבוד  ואושר,  להצלחה  בזכותנו  הבסיסית  האמונה  הינו  השני  המרכיב   .2
את  להגשים  ורצונותינו,  צרכינו  את  לבטא  שזכותינו  ערך,  בעלי  שאנו  ההרגשה 

עצמנו וליהנות מההישגים והמאמצים שלנו.  
הערך העצמי שלנו מגדיר איך אנו תופסים את עצמנו ואת החיים עצמם.



לייצר את השינוי הפנימי  , השינוי החיצוני לא הצליח  בא עם דימוי עצמי שלילי 
המיוחל. 

מהמחקר עולה כי הערכה עצמית אינה קשורה רק לפרמטרים חיצוניים אלא יותר 
לתפיסה הפנימית העצמית. 

הקרנת סרטון על ניק וויציץ
לאדם  דוגמא  זה?  עם  מתמודד  הוא  איך  גנטי-  פגם  עם  שנולד  אדם  וויציץ-  ניק 

מעורר השראה שחרף כל ה'נסיבות החיצוניות' חי עם תחושה של אנ"י עמוקה.
(כיום ניק וויציץ נשוי ואב לארבעה ילדים). 

שאלות בעקבות הסרטון:
מה אתם מרגישים/חושבים על הסרטון?

מה אפשר ללמוד מניק ולקחת לחיים שלנו?

בס״ד

מחקר על ערך העצמי
העצמי  הערך  תחושת  את  לחזק  במטרה  הבא  המחקר  את  מציג/ה  המנחה 

"הקבוע": 
אהבה מבפנים - מחקר מרתק על ניתוח פלסטי 

מי שהמציא את המונח דימוי עצמי/ערך עצמי  בשנות ה-60 היה מקסוול מרץ, 
מנתח פלסטי. אנשים הגיעו אליו לניתוח כי טענו שלא מקבלים אותם בגלל פגם 

כזה או אחר. 
לאחר הניתוח, אסף את האנשים שהניתוח שלהם עבר בהצלחה ואכן הגיעו לשינוי 

המיוחל ורצה לבחון האם הם עברו שינוי פנימי בעקבות השינוי החיצוני?
הוא הופתע לגלות כי המנותחים התחלקו לשניים: כאלו שהניתוח והשינוי החיצוני 
אכן שינה את חייהם וכאלה שהניתוח לא שינה דבר בתפיסתם את עצמם ברמה 

הפנימית.
המנחה שואל/ת: 

מה המסקנה שאפשר להגיע אליה בעקבות המחקר?
מה לדעתכם הוא הגורם שמנע שאנשים שעברו ניתוח פלסטי לשנות את תפיסתם 

הפנימית לגבי עצמם?
המנחה מסכם/ת: 

שהדימוי  היא  הפלסטי  המנתח  מרץ  הגיע  שאליה  המסקנה  המחקר,  בעקבות 
העצמי/הערך העצמי, משמע התפיסה של עצמנו על עצמנו, הוא הגורם העיקרי, 
יותר מכל שינוי חיצוני כזה או אחר, על האופן בו נחיה או נפעל  שמשפיע הרבה 

במציאות.
הבהרה למנחה: למרות שראינו קודם שאירועים חיצוניים אכן משפיעים על הערך 
המנתח  קצר.  לזמן  מחזיקות  הן  כי  טווח.  קצרות  הם  אלו  השפעות  אך  העצמי 
אבל  טובה  הרגשה  נתן  כן  הניתוח  הקצר  בטווח  אחר-  כיוון  הביא  מרץ  מקסוול 
לאורך זמן זה לא שינה את הערך העצמי. משמע,  את הערך העצמי אי אפשר לבנות 
על סמך אירועים חיצוניים. ואכן על פי מחקרו, אלו שהגיעו לניתוח מראש עם ערך 
עצמי חיובי כללי אכן הניתוח העלה להם אותו אך אלו שבאו מראש עם ערך שלילי 

הניתוח לא עזר.
המנחה פותח/ת בשיח:

מה אתם חושבים על תוצאות המחקר? 
בתחילת  דיברנו  עליהם  המשפיעים  החיצוניים  האירועים  עם  מתכתב  זה  כיצד 

המפגש? 
כיצד לדעתכם אפשר לבסס את תחושת הערך העצמי כך שתהיה יציבה יותר? 

המנחה מסכם/ת:
הניתוח  חיובי  עצמי  דימוי  עם  מראש  שבא  שמי  הראתה  בעצם  המחקר  מסקנת 
בהחלט העלה אותו אף יותר ותרם לתחושת הביטחון העצמי שלו, אך מי שמראש 



בס״ד

ה'חלק'
המנחה כותב/ת משפט של ימימה על הלוח- 

"ההתקרבות המתוקנת מאפשרת מרחב של מקום גם בהבנה וגם בלב… 
ברגע שאת במנוחה פנימית אין החוץ יכול להשפיע עלייך ….

מה ששונה ומיותר זה הרועש"
הסבר החלק: ההתקרבות המתוקנת עליה ימימה מדברת בחלק זה היא החזרה 
ללא  ראויים  תמיד  שאנחנו  לנו  שמספר  זה  שלנו  האלוקי  הנשמתי  למקור  שלנו 
לתת  יכולה  מתוקנת  הלא  ההתקרבות  אחרת.  או  כזו  חיצונית  במציאות  תלות 
תחושה של סיפוק או מלאות אך היא לא תחזיק לאורך זמן כיוון שגם היא נשענת 

על מקור חיצוני.
והרועש המוזכר בחלק מדבר על ההשפעה החיצונית שתמיד מאתגרת  המיותר 

את הערך העצמי. 

כתיבת 'מלאכה'
שלבי הכתיבה:

א. התלמידים ירשמו את המשפט אותו המנחה הקריא קודם. 
ב. התלמידים יכתבו במילים שלהם מה אומר להם המשפט/ החלק הזה?  

ג. הנחיות נוספות לכתיבה: 
כתוב דוגמאות למצבים "רועשים" בתוכך (הכוונה למצבים בהם מציאות חיצונית 

מפרה את הערך העצמי שלנו, אנחנו מרגישים לא "שווים" )  
והערך  קיומי  מעצם  שמח  אני  שבו  זמן   ) פנימית"  "מנוחה  חווית  שבו  רגע  תאר 

העצמי שלי יציב באופן יחסי למרות שהיה יכול להתערער עקב אירוע חיצוני)
ו"המיותר"  "הרועש"  למרות  לעצמך  מתקרב  אתה  בהם  למצבים  דוגמאות  כתוב 

שמגיע מבחוץ.
שיתוף והקראה -

לבוא  צריך  המלאכה  בהקראת  והשיתוף  אישית,  פעולה  הינה  המלאכה  כתיבת 
ממקום של בחירה מוחלטת ונכונות לשתף. אין חובה לשתף, שכן זה עלול להעיב 

על נקיות התהליך האישי.
לאוירה  בהתאם  המנחה  דעת  שיקול  פי  על  להעשות  צריכה  השיתוף  הצעת 

הקיימת בכיתה.
במידה ונעשה שיתוף, המנחה יתן משוב בעזרת  אחד משלושת הכלים הבאים- 3 

הש': שתיקה, שיקוף או שאלה מוליכה. 

לייצר את השינוי הפנימי  , השינוי החיצוני לא הצליח  בא עם דימוי עצמי שלילי 
המיוחל. 

מהמחקר עולה כי הערכה עצמית אינה קשורה רק לפרמטרים חיצוניים אלא יותר 
לתפיסה הפנימית העצמית. 

הקרנת סרטון על ניק וויציץ
לאדם  דוגמא  זה?  עם  מתמודד  הוא  איך  גנטי-  פגם  עם  שנולד  אדם  וויציץ-  ניק 

מעורר השראה שחרף כל ה'נסיבות החיצוניות' חי עם תחושה של אנ"י עמוקה.
(כיום ניק וויציץ נשוי ואב לארבעה ילדים). 

שאלות בעקבות הסרטון:
מה אתם מרגישים/חושבים על הסרטון?

מה אפשר ללמוד מניק ולקחת לחיים שלנו?

מחקר על ערך העצמי
העצמי  הערך  תחושת  את  לחזק  במטרה  הבא  המחקר  את  מציג/ה  המנחה 

"הקבוע": 
אהבה מבפנים - מחקר מרתק על ניתוח פלסטי 

מי שהמציא את המונח דימוי עצמי/ערך עצמי  בשנות ה-60 היה מקסוול מרץ, 
מנתח פלסטי. אנשים הגיעו אליו לניתוח כי טענו שלא מקבלים אותם בגלל פגם 

כזה או אחר. 
לאחר הניתוח, אסף את האנשים שהניתוח שלהם עבר בהצלחה ואכן הגיעו לשינוי 

המיוחל ורצה לבחון האם הם עברו שינוי פנימי בעקבות השינוי החיצוני?
הוא הופתע לגלות כי המנותחים התחלקו לשניים: כאלו שהניתוח והשינוי החיצוני 
אכן שינה את חייהם וכאלה שהניתוח לא שינה דבר בתפיסתם את עצמם ברמה 

הפנימית.
המנחה שואל/ת: 

מה המסקנה שאפשר להגיע אליה בעקבות המחקר?
מה לדעתכם הוא הגורם שמנע שאנשים שעברו ניתוח פלסטי לשנות את תפיסתם 

הפנימית לגבי עצמם?
המנחה מסכם/ת: 

שהדימוי  היא  הפלסטי  המנתח  מרץ  הגיע  שאליה  המסקנה  המחקר,  בעקבות 
העצמי/הערך העצמי, משמע התפיסה של עצמנו על עצמנו, הוא הגורם העיקרי, 
יותר מכל שינוי חיצוני כזה או אחר, על האופן בו נחיה או נפעל  שמשפיע הרבה 

במציאות.
הבהרה למנחה: למרות שראינו קודם שאירועים חיצוניים אכן משפיעים על הערך 
המנתח  קצר.  לזמן  מחזיקות  הן  כי  טווח.  קצרות  הם  אלו  השפעות  אך  העצמי 
אבל  טובה  הרגשה  נתן  כן  הניתוח  הקצר  בטווח  אחר-  כיוון  הביא  מרץ  מקסוול 
לאורך זמן זה לא שינה את הערך העצמי. משמע,  את הערך העצמי אי אפשר לבנות 
על סמך אירועים חיצוניים. ואכן על פי מחקרו, אלו שהגיעו לניתוח מראש עם ערך 
עצמי חיובי כללי אכן הניתוח העלה להם אותו אך אלו שבאו מראש עם ערך שלילי 

הניתוח לא עזר.
המנחה פותח/ת בשיח:

מה אתם חושבים על תוצאות המחקר? 
בתחילת  דיברנו  עליהם  המשפיעים  החיצוניים  האירועים  עם  מתכתב  זה  כיצד 

המפגש? 
כיצד לדעתכם אפשר לבסס את תחושת הערך העצמי כך שתהיה יציבה יותר? 

המנחה מסכם/ת:
הניתוח  חיובי  עצמי  דימוי  עם  מראש  שבא  שמי  הראתה  בעצם  המחקר  מסקנת 
בהחלט העלה אותו אף יותר ותרם לתחושת הביטחון העצמי שלו, אך מי שמראש 

חלק ג׳ - לימוד לאור ימימה



בס״ד

של  ההבנה  העמקת  לצורך  הבאים  המקורות  את  הכיתה  בפני  מביא/ה  המנחה 
נושא המפגש.

השימוש במקורות לשיקול דעת המנחה.

מקור מס' 1 - הרב קוק
"המחשבה על אושר הבא מחוץ לאדם מביאה לעצבות"

מיקוד המקור: כאשר האדם תלוי באישורים חיצוניים (אושר) כדי להיות מאושר, 
זה מביא לעצבות. אין לו ציר פנימי יציב עליו הוא נשען, אלא רוחות חיצוניות וזה 

מעציב.

מקור מס' 2 - פרקי אבות ה' ט"ז
 "אהבה שאינה תלויה בדבר- בטל הדבר

"כל אהבה שהיא תלויה בדבר בטל דבר, בטלה אהבה.
ושאינה תלויה בדבר, אינה בטלה לעולם."

מעגל  זה  בדבר  תלויה  שלנו  הפנימית  והאהבה  העצמי  כשהערך  המקור:  מיקוד 
אינסופי שנע על הרצף של הגורמים החיצוניים הסובבים אותנו. 

אנו נרצה לבסס את החיים על ערך עצמי פנימי שמושתת על היחס שלנו אל עצמינו 
ללא תלות במשתנים חיצוניים.

הרצון הוא להגיע לאהבה עצמית שלא תלויה בדבר.
בהמשך נגלה שאהבה עצמית אמיתית קשורה תמיד לאישור של נקודת העצמות 

הנשמתית שבי.

מקור מס' 3 - הרב יוסף נווה
"'בקי ברצוא' הכוונה היא לזמנים טובים ומשמחים שעוברים על האדם, 

האדם 'רץ' אל הקב"ה, ונמצא בעליה ומדרגה גדולה בעבודת בוראו, הוא 
מרגיש מתיקות וסיפוק ביהדות שלו.

הסכנה בזמן כזה היא שהאדם יפול לגאווה ולאדישות מתוך שהוא מסתפק 
במצבו, ולא ירצה להתקדם הלאה. לכן, האדם צריך לזכור מה שדוד המלך 

אומר בתהלים (קלט, ח) "אם אסק שמים- שם אתה", הכוונה שגם אם 
הגעתי לשמים, עלי לזכור ש'שם אתה'- יש לי עוד מה לעבוד כי 'לגדולתו 

אין חקר' והקב"ה גבוה מעל גבוה.
'בקי בשוב' הכוונה היא לזמנים שהאדם נמצא בירידה וחולשה רוחנית, הוא 

'שב' ונסוג אחורה.
הסכנה במצב כזה היא שהאדם יפול ליאוש ועצבות ולא יאמין שיש ביכולתו 
לצאת מרשת הרע, וכך ישתקע בתוך חושך העוונות. לכן, האדם צריך לדעת 
את המשך הפסוק הנ"ל בתהלים "ואציע שאול- הנך", שגם אם חס ושלום 
הגעתי לשאול תחתית, עליי לזכור ש'הנך', הקב"ה נמצא איתי, עימי ואצלי 

וקרוב אליי.
מפורסם הדיבור של רבנו הקדוש (רבי נחמן מברסלב - ליקוטי מוהר"ן 
תנינא, מח) "ודע, שהאדם צריך לעבור על גשר צר מאוד מאוד, והכלל 

והעיקר שלא יתפחד כלל", והצדיק מוהרא"ש זיע"א פירש (שו"ת ברסלב) 
שכדי לעבור את הגשר הצר, האדם צריך להחזיק בשני גדרים שהם 'תפילה 

ושמחה'.
וזה לשונו: "כשאדם רוצה לחזור אליו יתברך שזה בקי ברצוא, זה ענין של 

תפלה והתבודדות, שאדם משתוקק תמיד אחריו יתברך לעלות מעלה 
מעלה, והוא משיח ומספר את כל אשר עם לבבו אליו יתברך. על זה צריכים 
בקיאות חזרה לא לעזוב את עצמו בשום פנים ואופן, רק להיות עקשן גדול 
ולדבר תמיד אליו יתברך, ולעלות יותר ויותר מעלה מעלה."               

(מתוך מאמר באתר 'ישיבה')

גם  ונפילות.  עליות  ושוב',  'רצוא  של  טבעי  מהלך  הם  האדם  חיי  המקור:  מיקוד 
העליה וגם בנפילה על האדם לזכור שה' נמצא עימו, ולהתחזק בכוחותיו החיוביים, 

ובטוב על ידי תפילה ושמחה.

ה'חלק'
המנחה כותב/ת משפט של ימימה על הלוח- 

"ההתקרבות המתוקנת מאפשרת מרחב של מקום גם בהבנה וגם בלב… 
ברגע שאת במנוחה פנימית אין החוץ יכול להשפיע עלייך ….

מה ששונה ומיותר זה הרועש"
הסבר החלק: ההתקרבות המתוקנת עליה ימימה מדברת בחלק זה היא החזרה 
ללא  ראויים  תמיד  שאנחנו  לנו  שמספר  זה  שלנו  האלוקי  הנשמתי  למקור  שלנו 
לתת  יכולה  מתוקנת  הלא  ההתקרבות  אחרת.  או  כזו  חיצונית  במציאות  תלות 
תחושה של סיפוק או מלאות אך היא לא תחזיק לאורך זמן כיוון שגם היא נשענת 

על מקור חיצוני.
והרועש המוזכר בחלק מדבר על ההשפעה החיצונית שתמיד מאתגרת  המיותר 

את הערך העצמי. 

כתיבת 'מלאכה'
שלבי הכתיבה:

א. התלמידים ירשמו את המשפט אותו המנחה הקריא קודם. 
ב. התלמידים יכתבו במילים שלהם מה אומר להם המשפט/ החלק הזה?  

ג. הנחיות נוספות לכתיבה: 
כתוב דוגמאות למצבים "רועשים" בתוכך (הכוונה למצבים בהם מציאות חיצונית 

מפרה את הערך העצמי שלנו, אנחנו מרגישים לא "שווים" )  
והערך  קיומי  מעצם  שמח  אני  שבו  זמן   ) פנימית"  "מנוחה  חווית  שבו  רגע  תאר 

העצמי שלי יציב באופן יחסי למרות שהיה יכול להתערער עקב אירוע חיצוני)
ו"המיותר"  "הרועש"  למרות  לעצמך  מתקרב  אתה  בהם  למצבים  דוגמאות  כתוב 

שמגיע מבחוץ.
שיתוף והקראה -

לבוא  צריך  המלאכה  בהקראת  והשיתוף  אישית,  פעולה  הינה  המלאכה  כתיבת 
ממקום של בחירה מוחלטת ונכונות לשתף. אין חובה לשתף, שכן זה עלול להעיב 

על נקיות התהליך האישי.
לאוירה  בהתאם  המנחה  דעת  שיקול  פי  על  להעשות  צריכה  השיתוף  הצעת 

הקיימת בכיתה.
במידה ונעשה שיתוף, המנחה יתן משוב בעזרת  אחד משלושת הכלים הבאים- 3 

הש': שתיקה, שיקוף או שאלה מוליכה. 

חלק ד׳ - עיון במקורות



בס״ד

של  ההבנה  העמקת  לצורך  הבאים  המקורות  את  הכיתה  בפני  מביא/ה  המנחה 
נושא המפגש.

השימוש במקורות לשיקול דעת המנחה.

מקור מס' 1 - הרב קוק
"המחשבה על אושר הבא מחוץ לאדם מביאה לעצבות"

מיקוד המקור: כאשר האדם תלוי באישורים חיצוניים (אושר) כדי להיות מאושר, 
זה מביא לעצבות. אין לו ציר פנימי יציב עליו הוא נשען, אלא רוחות חיצוניות וזה 

מעציב.

מקור מס' 2 - פרקי אבות ה' ט"ז
 "אהבה שאינה תלויה בדבר- בטל הדבר

"כל אהבה שהיא תלויה בדבר בטל דבר, בטלה אהבה.
ושאינה תלויה בדבר, אינה בטלה לעולם."

מעגל  זה  בדבר  תלויה  שלנו  הפנימית  והאהבה  העצמי  כשהערך  המקור:  מיקוד 
אינסופי שנע על הרצף של הגורמים החיצוניים הסובבים אותנו. 

אנו נרצה לבסס את החיים על ערך עצמי פנימי שמושתת על היחס שלנו אל עצמינו 
ללא תלות במשתנים חיצוניים.

הרצון הוא להגיע לאהבה עצמית שלא תלויה בדבר.
בהמשך נגלה שאהבה עצמית אמיתית קשורה תמיד לאישור של נקודת העצמות 

הנשמתית שבי.

מקור מס' 3 - הרב יוסף נווה
"'בקי ברצוא' הכוונה היא לזמנים טובים ומשמחים שעוברים על האדם, 

האדם 'רץ' אל הקב"ה, ונמצא בעליה ומדרגה גדולה בעבודת בוראו, הוא 
מרגיש מתיקות וסיפוק ביהדות שלו.

הסכנה בזמן כזה היא שהאדם יפול לגאווה ולאדישות מתוך שהוא מסתפק 
במצבו, ולא ירצה להתקדם הלאה. לכן, האדם צריך לזכור מה שדוד המלך 

אומר בתהלים (קלט, ח) "אם אסק שמים- שם אתה", הכוונה שגם אם 
הגעתי לשמים, עלי לזכור ש'שם אתה'- יש לי עוד מה לעבוד כי 'לגדולתו 

אין חקר' והקב"ה גבוה מעל גבוה.
'בקי בשוב' הכוונה היא לזמנים שהאדם נמצא בירידה וחולשה רוחנית, הוא 

'שב' ונסוג אחורה.
הסכנה במצב כזה היא שהאדם יפול ליאוש ועצבות ולא יאמין שיש ביכולתו 
לצאת מרשת הרע, וכך ישתקע בתוך חושך העוונות. לכן, האדם צריך לדעת 
את המשך הפסוק הנ"ל בתהלים "ואציע שאול- הנך", שגם אם חס ושלום 
הגעתי לשאול תחתית, עליי לזכור ש'הנך', הקב"ה נמצא איתי, עימי ואצלי 

וקרוב אליי.
מפורסם הדיבור של רבנו הקדוש (רבי נחמן מברסלב - ליקוטי מוהר"ן 
תנינא, מח) "ודע, שהאדם צריך לעבור על גשר צר מאוד מאוד, והכלל 

והעיקר שלא יתפחד כלל", והצדיק מוהרא"ש זיע"א פירש (שו"ת ברסלב) 
שכדי לעבור את הגשר הצר, האדם צריך להחזיק בשני גדרים שהם 'תפילה 

ושמחה'.
וזה לשונו: "כשאדם רוצה לחזור אליו יתברך שזה בקי ברצוא, זה ענין של 

תפלה והתבודדות, שאדם משתוקק תמיד אחריו יתברך לעלות מעלה 
מעלה, והוא משיח ומספר את כל אשר עם לבבו אליו יתברך. על זה צריכים 
בקיאות חזרה לא לעזוב את עצמו בשום פנים ואופן, רק להיות עקשן גדול 
ולדבר תמיד אליו יתברך, ולעלות יותר ויותר מעלה מעלה."               

(מתוך מאמר באתר 'ישיבה')

גם  ונפילות.  עליות  ושוב',  'רצוא  של  טבעי  מהלך  הם  האדם  חיי  המקור:  מיקוד 
העליה וגם בנפילה על האדם לזכור שה' נמצא עימו, ולהתחזק בכוחותיו החיוביים, 

ובטוב על ידי תפילה ושמחה.



בס״ד

המנחה מסכמ/ת:
הערך  כיצד  ראינו  חיינו.  על  השפעתו  ואת  העצמי  הערך  מושג  את  היום  פגשנו 
העצמי שלנו מושפע מאירועים חיצוניים ועד כמה הוא שברירי ואף תלוי בהם. מצד 
שני פגשנו את העובדה שערך עצמי פנימי הוא יותר קבוע בבסיסו ומושפע מכמה 

אנחנו מרגישים אוהבים, נחוצים ויכולים בעולם. 
לקיחת  ידי  על  שלנו  הפנימי  העצמי  הערך  את  לחזק  אפשרות  לנו  שיש  למדנו 

אחריות על הערך העצמי שלנו (אתה בוחר בעצמך אם אתה שווה או לא).
דיברנו על כך שלעולם הערך העצמי שלנו יהיה מותנה ותלוי בהשפעות המציאות 
ומטרתנו היא לא לייצב אותו סופית אלא לרכוש כלים לזהות את השינויים, לקבל 

אותם ולחזור מחדש לציר העצמי. 
חלק  היותנו  שעצם  בכך  מהכרה  נובע  מתוקן  עצמי  ערך  כיצד  נבין  הבא  במפגש 
אלוקה ממעל (נשמה) וכיצד רק אהבתו של ה' אותנו יכולה להזין אותנו בתחושת 

משמעות ומלאות בתוך אתגרי החיים. 

חלק ה׳ - סיכום המפגש



בס״ד

הקדמה
במפגשים הקודמים הבנו שאנחנו טובים וראויים לטוב מעצם היותנו נשמות בגוף.
איננו צריכים להוכיח שאנו ראויים לאהבה ולהכרה, אנו ראויים לטוב מעצם קיומנו.

דיברנו גם על הערך העצמי המשתנה שלנו ולמדנו כיצד לחזק אותו. 
מעניקים  שאנו  הפרשנות  כמו  שונים  בגורמים  תלוי  שלנו  העצמי  שהערך  ראינו 
ליחס הסביבה כלפינו וחוויות של הצלחה וכישלון. ככל שנעמיק את ההזדהות שלנו 
ביחס  התנייה  ללא  לטוב  וראויים  טובים  שאנו  ההכרה  את  נחזק  שבנו  הטוב  עם 

הסביבה, בהצלחות ובכשלונות. 
למרות הידיעה על הטוב שבקרבנו, הנטייה האנושית היא לראות לרוב קודם כל את 
ובראשונה את  וה"חסרים" שלנו בחיים במקום לראות בראש  הצדדים ה"חלשים" 

הטוב והחיובי.
במפגש זה נכיר את הנטיות האנושיות שלנו ונלמד כיצד למנף אותם לביצוע עבודה 

פנימית חיובית ומצמיחה.  

הבנה ימימאית: 'הסדר הנכון: הכרת הטוב לפני הכרת המיותר'
עיקרון אמוני:  נשמה אלוקית ונפש ארצית- הקליפה והגרעין.

כאב בטן של מתבגר: מה אני יותר - טוב או רע? האם הערך שלי נקבע לפי מה 
שאני חזק בו או לפי מה שאני חלש בו?

מפגש מס׳ 4
נשמה אלוקית - נפש ארצית (מהות ומיותר) 

ללמד את התלמידים מהו ערך עצמי וחשיבותו לחייהם, ממה הוא מושפע, וכיצד 
ניתן לחזקו.

ושורשי  פנימי  האחד  מרכיבים,  לשני  מתחלק  עצמי  שערך  לתלמידים  להסביר 
והשני המושפע מגורמים חיצוניים, ויש להבדיל בין השניים.

מטרות המפגש

חלק א' - פעילות פתיחה: משחק ופעילות גרפים.
חלק ב' - מהו ערך עצמי?: הגדרה, לימוד מקור, הצגת מחקר וסרטון השראה.

חלק ג' - לומדים ימימה: לימוד חלק, כתיבת מלאכה ושיח.
חלק ד' - עיון במקורות להעמקת ההבנה.

חלק ה' - סיכום המפגש

תקציר המפגש



בס״ד

באדם  הקיימת  הטבעית  הפסיכולוגית  הנטייה  את  התלמידים  לידיעת  להביא 
להתמקד בחסר וברע.

הנטייה  בבסיס  העומד  והרוחני  הפיזיולוגי  הבסיס  את  התלמידים  את  ללמד 
הטבעית לראות את החסר.

מתוך  תובנות  בעזרת  הטבעית  הנטייה  עם  להתמודד  כלים  לתלמידים  להקנות 
המקורות.

מטרות המפגש

חלק א׳ - פעילות פתיחה

חלק א' - פעילות פתיחה - סרטון, סיור מונחה ופעילות זוגות
חלק ב' - מאיפה הכל נובע - הגרעין והקליפה

חלק ג' - לימוד לאור ימימה - לימוד חלק, כתיבת מלאכה ושיח
חלק ד' - עיון במקורות להעמקת ההבנה

חלק ה' - פעילות ושיר סיום

המנחה פותח/ת: אחרי שערכנו הכרות עם הנשמה שבנו, ובררנו מעט איפה אנחנו 
עומדים ביחס אליה, בקבלה ובהערכה עצמית, נמשיך במסע שלנו פנימה, ובברור 

התהליכים הפנימיים שמניעים אותנו.
סרטון 'כמה פעמים הכדור נזרק?'

לפני הקרנת הסרטון המנחה שואל/ת ומנחה: 
מי טוב כאן בלספור? 

בסרטון שתראו תצטרכו לספור כמה פעמים חברי הקבוצה הלבושים בלבן מוסרים 
ביניהם את הכדור? (ההנחיה מופיעה גם בפתיחת הסרטון).

לאחר הקרנת הסרטון נשאל: 
כמה מסירות  היו?

מישהו שם לב לגורילה?
איך קרה שלא שמתם לב?( כי זו היתה ההנחיה..)

המסקנה מהסרטון: כשהפוקוס שלנו הולך למקום אחד אנחנו מפספסים דברים 
אחרים בדרך.

תקציר המפגש



בס״ד

הרחבה על הניסוי והמחקר לשימוש המנחה בדברי ההסבר שלו/ה: 
צמד החוקרים, הפסיכולוגים כריסטופר שברי ודניאל סימונס, פרסמו לפני שנים 
התופעות  אחת  את  שמדגים  נראית"  הבלתי  "הגורילה  בשם  ספר  אחדות 

הפסיכולוגיות המרתקות ביותר שיש.
מדובר בסוג של "עיוורון", שלא נובע מליקוי ראייה אלא באי-הבחנה בדברים לא 
צפויים שמופיעים ממש מול עינינו. זהו סוג של "עיוורון קשבי", תופעה מדהימה 
וממשית שבאה לידי ביטוי בעיוורון שנובע מכך שתשומת לבנו מופנית לדבר אחר.

הראה  השניים,  שערכו   ,(The Invisbile Gorilla) נראית  הבלתי  הגורילה  ניסוי 
כיצד מחצית מהנבדקים מהמשתתפים בניסוי, לא הבחין באדם המחופש לגורילה, 

שנכנס לפריים (לתמונה), חובט באגרופיו בחזה ויוצא, עניין של כמעט 10 שניות.
הרעיון הוא שזה קרה כשהמשתתפים צפו בסרט קצר ובו הם התבקשו לספור כמה 
ליד.  פעמים השחקנים בחולצות הלבנות במשחק כדורסל, מסרו את הכדור מיד 
שבעולם  פרט  של  להחמצה  הביא  המסירות,  ספירת  של  הזו,  במשימה  הריכוז 
האמיתי עלול לשנות את התמונה כולה. אגב, התוצאות הללו חזרו על עצמן המוח 

פעמים, במדינות שונות, בתנאים אחרים ועם משתתפים ונבדקים מגוונים.
מבלי לשאול את עצמנו ולענות בגאווה שאנחנו לא היינו מפספסים את הגורילה, 
נציין שלכל אדם יש אזורים במוח", שגורמים לו להחמיץ את מה שנמצא ממש מול 

עיניו. זו ככל הנראה בעיה פסיכולוגית ולא בראייה שלנו.
המדענים מסבירים שמתוך מספר שיכול להגיע ל-40 ביליון פריטי מידע שהתת 
 15 עד   7 רק  שלנו  המודע  בחלק  נקלטים  בלבד,  אחת  בשנייה  קולט  שלנו  מודע 
פריטים כאלו. אלה אותם דברים שבהם מיקדנו את תשומת ליבנו. שאר הפריטים 

נדחקים לתת-מודע שלנו ואנחנו לא מודעים אליהם כלל.
יש כאן עניין של קשב. הופעת הגורילה בפריים של הסרטון היא אירוע לא צפוי, 
שחורגים  אירועים  מפספס.  בתבניות,  אוטומטית  להבחנה  המתוכנת  שמוחנו, 
זו שבה אנו מתרכזים, נקלטים הרבה פחות מהקלות בה אנו  מהתבנית הצפויה, 

קולטים אירועים צפויים וכאלה שלהם אנו מתכוננים ומתרכזים בהם.
אגב, החוקרים בטוחים שאנו יכולים לשפר ולאמן את עצמנו בעניין הזה. אם רק 
נרצה, נוכל להגדיל את המודעות שלנו לפרטים שמסתתרים מול עינינו ולמעשה 
להגדיל את ההזדמנויות שלנו בחיים. ויש כאן לקח התנהלותי לכולנו. לעתים אנו 
כל כך מרוכזים בעניין כלשהו, שנראה לנו משמעותי מאוד בסיפורנו ובחיים שלנו, 
עד שאנו מחמיצים את הפרט או השינוי החשובים באמת, אלו שיכולים לשנות את 

התמונה ולהביא לתוצאות הטובות באמת.



בס״ד

הפרטים הנעלמים בדרך 
המנחה נותן הוראות לפעילות חוויתית - חושית הממחישה לתלמידים את המסר.

מומלץ לעשות פעילות זו בטבע הסמוך לבית הספר ואם אין אפשרות אז במסדרון 
הסמוך לכיתה. 

משימה ראשונה - צאו וצעדו בשביל הקרוב מתחילתו ועד נקודת ציון מסויימת/ 
צעדו לאורך המסדרון מתחילתו ועד סופו.

לאחר הצעידה המנחה שואל/ת: מה ראיתם לאורך הדרך? למה שמתם לב? היכן 
הלך מבט העיניים שלכם? (לרוב לרצפה)

משימה שניה - חזרו וצעדו באותו מסלול אך הפעם בקצב הכי איטי שאתם יכולים, 
קחו את הזמן לשים לב לכמה שיותר פרטים בדרך, הביטו לכל הכיוונים, חושו את 
צעדי הדריכה שלכם, שימו לב לנשימה שלכם, בטבע- תוכלו ללקט בדרך פריטים 

שלכדו את עיניכם, שימו לב לרגשות/מחשבות שעולים בכם תוך כדי הצעידה.
לאחר הצעידה המנחה שואל/ת: איך היתה עבורכם הצעידה השניה? במה היתה 

שונה? מה עוד גיליתם על "הדרך"? על עצמכם? 
סיכום הפעילויות במליאה: הפוקוס האוטומטי שלנו בחיים מאד צר. בדרך כלל 

מאד משימתי ולא פתוח לקלוט את מורכבות ויופי החיים והסביבה. 
שאלות לשיח תוך כדי הסיכום:

מדוע הנטיה הטבעית שלנו היא לראות מצומצם? 
האם לדעתכם יש דרכים לבחור אחרת? 

מה יכול לסייע לנו להיות נוכחים יותר באופן מלא? 

במה מתחילים?
הפעילות הבאה נעשית בזוגות, כך שכל אחד מבני הזוג כותב על פתק בצד אחד 
משהו טוב שהיה לו השבוע, ובצד השני משהו פחות נעים שקרה לו השבוע. כל 

אחד מבני הזוג משתף בארועים שכתב על הפתק את בן הזוג.
לאחר השיתוף הזוגי, המנחה פותח/ת בשיח:

באיזה מהסיפורים בחרתם להתחיל?  למה דווקא בו?
מה זה אומר עליכם שבחרתם בסיפור הטוב/הפחות טוב קודם?

נקודות להעשרת הדיון: נשים לב על מה אנו שמים את הפוקוס בחיים, למה אנחנו 
מודעים בסיכום היום שחלף? האם על החיובי או על השלילי, על ההצלחות או על 

הכשלונות? על מה שעובד או מה שלא עובד? 
על החלקים ל'שימור', אלו החלקים הטובים שבנו (שהם חלק מאותו יסוד הטוב) 
בתוכם הרצונות הטובים, המעשים, החוזקות, ההישגים? או על החלקים ל'שיפור', 

שהם המחסומים, המניעות, הטעויות, החולשות?



בס״ד

חלקי המח ותפקידיהם
לאחר שערכנו הכרות עם התופעה של ההטייה הפסיכולוגית  המנחה פותח/ת: 

הקיימת בתוכנו, נבקש להבין מה בגוף שלנו אחראי על כך.
המחולק  המוח   של  תרשים  ובו  איור  לתלמידים  מחלק/ת  או  מציג/ה  המנחה 

לחלקים בעלי תפקיד.
המנחה ממשיך/ה: האם אי פעם קניתם משהו בדחף רגעי והתחרטתם על כך אחר 
כך או שאמרתם משהו למישהו שהתחרטתם עליו דקה אחר כך?ובכן, כנראה שכן, 
נעים מאד, הכירו את המוח הזוחלי שלכם, אחד משלושת חלקי המוח המרכזיים.    

המנחה מסבירה בעזרת האיור, על חלקי המוח השונים ותפקידיהם.

דברי הסבר לשימוש המנחה, תוך מתן הסבר ועיון באיור בדף:
קומפלקס   .2 הזוחלי),  (המוח  הזוחל  קומפלקס   .1 מ:  מורכב  המשולש  המוח 
הפלאו-יונק  - המערכת הלימבית, 3. וקומפלקס הניאו-יונק - הניאו-קורטקס. 
שלושת חלקי המוח האלה אינם פועלים באופן בלתי תלוי זה בזה. הם יצרו קשרים 

רבים אשר דרכם הם משפיעים זה על זה. 
כמו  הגוף  של  החיוניים  בתפקודים  שולט  השלושה,  מבין  הקדום  הזוחלי,  המוח 
דופק, נשימה, טמפרטורת הגוף ושיווי המשקל. המוח הזוחלי אמין אך נוטה להיות 
נוקשה וכפייתי במקצת. הוא אחראי על ההישרדות שלנו, לתגובת הילחם או ברח. 
והרגשות  ובעיקר - לפחד. הפעולות  להתנהגויות מיניות, לכעס בתגובה לסכנה, 

שנובעים מהמוח הזוחלי נובעים באופן אוטומטי, מבלי שאנו צריכים לחשוב על זה. 
מלנסות  רוצים,  שאנחנו  מה  את  לעשות  מאיתנו  ומונע  רבה  בקלות  מפחד  הוא 
בשליטה  נמצא  כשהוא  גרוע,  והכי  חלומותינו.  להגשמת  ועד  חדשים  תחביבים 

ונלחם על הישרדותנו, הניאו-קורטקס אינו מסוגל לפעול. 
המוח הלימבי עוטף את המוח הזוחלי והופיע אצל היונקים הראשונים. הוא יכול 
לתעד זיכרונות של התנהגויות שיצרו חוויות נעימות ולא נעימות, ולכן הוא אחראי 
של  מושבם  מקום  הוא  הלימבי  המוח  האדם.  בני  אצל  רגשות  שמכונה  למה 
השיפוטים הערכיים שאנו מקיימים, לרוב באופן לא מודע, המשפיעים כל כך על 

התנהגותנו. 
הניאו-קורטקס נמצא רק אצל יונקים ברמת התפתחות גבוהה יותר כמו קופים, 
דמיון,  שלנו,  ההיגיון  יכולות  את  מאכלס  המוח  של  זה  חלק  אדם.  ובני  דולפינים 
יצירתיות וכישורי פתרון בעיות. בתחילה הוא הפך לבעל חשיבות אצל הפרימטים 
והגיע לשיאו במוח האנושי עם שתי המיספרות המוח הגדולות הממלאות תפקיד 
האנושית,  השפה  להתפתחות  אחראיות  היו  הללו  ההמיספרות  דומיננטי.  מאד 
יכולות  ובעל  גמיש  והתודעה. הניאו-קורטקס הוא  המחשבה המופשטת, הדמיון 
למידה אינסופיות כמעט. זהו המקום שבו חי העצמי הגבוה. הוא משגיח על שאר 
המוח ויכול להתבונן ולמתן את התגובות של המוח הזוחלי ושל המוח הלימבי. זהו 

מקום מושבה של החמלה.

השליליים  לחלקים  עובד,  שלא  למה  להיתפס  נוטים  אנו  מסכם/ת:  המנחה 
שבתוכנו ומפספסים בדרך את המהות, את החלקים המיטיבים.

שקיימת  פסיכולוגית  תופעה  שמשמעותה  שליליות  מהטיות  מושפעים  כולנו 
בכולנו וגורמת לנו להתעסק, לחשוב, ולזכור בעיקר את החלקים שזקוקים לשיפור 

בנו. ההטייה הזו למעשה גורמת לעיתים קרובות לטוב שבנו להיות מכוסה.
אם נעמיק יותר את השורש לתופעה הפסיכולוגית הזו, נסביר שכולנו הגענו לעולם 
המשיכה  לכוח  בדומה  הארצית).  לנפש  לקליפה,  (שייך  משיכה  כוח  בו  שיש 
הפיזיקלי של כדור הארץ שמושך אותנו להיות צמודים אליו, ולא להתעופף בחלל, 
כוח המשיכה הפנימי, קשור לחלק ההישרדותי שאמור להגן עלינו, משום שבעזרת 
על  מגינים  בעצם  אנו  והקשיים,  המכשולים  והדגשת  לנו  האורבות  הסכנות  זיהוי 
עצמנו, במובן מסוים. הכוח הזה מושך אותנו למטה, לדאגות הארציות, וזה טבעי 

שמה שיקפוץ לנו לראש קודם, אלו החלקים הפחות טובים במציאות ובנו. 

חלק ב׳ - הגרעין והקליפה



בס״ד

חלקי המח ותפקידיהם
לאחר שערכנו הכרות עם התופעה של ההטייה הפסיכולוגית  המנחה פותח/ת: 

הקיימת בתוכנו, נבקש להבין מה בגוף שלנו אחראי על כך.
המחולק  המוח   של  תרשים  ובו  איור  לתלמידים  מחלק/ת  או  מציג/ה  המנחה 

לחלקים בעלי תפקיד.
המנחה ממשיך/ה: האם אי פעם קניתם משהו בדחף רגעי והתחרטתם על כך אחר 
כך או שאמרתם משהו למישהו שהתחרטתם עליו דקה אחר כך?ובכן, כנראה שכן, 
נעים מאד, הכירו את המוח הזוחלי שלכם, אחד משלושת חלקי המוח המרכזיים.    

המנחה מסבירה בעזרת האיור, על חלקי המוח השונים ותפקידיהם.

דברי הסבר לשימוש המנחה, תוך מתן הסבר ועיון באיור בדף:
קומפלקס   .2 הזוחלי),  (המוח  הזוחל  קומפלקס   .1 מ:  מורכב  המשולש  המוח 
הפלאו-יונק  - המערכת הלימבית, 3. וקומפלקס הניאו-יונק - הניאו-קורטקס. 
שלושת חלקי המוח האלה אינם פועלים באופן בלתי תלוי זה בזה. הם יצרו קשרים 

רבים אשר דרכם הם משפיעים זה על זה. 
כמו  הגוף  של  החיוניים  בתפקודים  שולט  השלושה,  מבין  הקדום  הזוחלי,  המוח 
דופק, נשימה, טמפרטורת הגוף ושיווי המשקל. המוח הזוחלי אמין אך נוטה להיות 
נוקשה וכפייתי במקצת. הוא אחראי על ההישרדות שלנו, לתגובת הילחם או ברח. 
והרגשות  ובעיקר - לפחד. הפעולות  להתנהגויות מיניות, לכעס בתגובה לסכנה, 

שנובעים מהמוח הזוחלי נובעים באופן אוטומטי, מבלי שאנו צריכים לחשוב על זה. 
מלנסות  רוצים,  שאנחנו  מה  את  לעשות  מאיתנו  ומונע  רבה  בקלות  מפחד  הוא 
בשליטה  נמצא  כשהוא  גרוע,  והכי  חלומותינו.  להגשמת  ועד  חדשים  תחביבים 

ונלחם על הישרדותנו, הניאו-קורטקס אינו מסוגל לפעול. 
המוח הלימבי עוטף את המוח הזוחלי והופיע אצל היונקים הראשונים. הוא יכול 
לתעד זיכרונות של התנהגויות שיצרו חוויות נעימות ולא נעימות, ולכן הוא אחראי 
של  מושבם  מקום  הוא  הלימבי  המוח  האדם.  בני  אצל  רגשות  שמכונה  למה 
השיפוטים הערכיים שאנו מקיימים, לרוב באופן לא מודע, המשפיעים כל כך על 

התנהגותנו. 
הניאו-קורטקס נמצא רק אצל יונקים ברמת התפתחות גבוהה יותר כמו קופים, 
דמיון,  שלנו,  ההיגיון  יכולות  את  מאכלס  המוח  של  זה  חלק  אדם.  ובני  דולפינים 
יצירתיות וכישורי פתרון בעיות. בתחילה הוא הפך לבעל חשיבות אצל הפרימטים 
והגיע לשיאו במוח האנושי עם שתי המיספרות המוח הגדולות הממלאות תפקיד 
האנושית,  השפה  להתפתחות  אחראיות  היו  הללו  ההמיספרות  דומיננטי.  מאד 
יכולות  ובעל  גמיש  והתודעה. הניאו-קורטקס הוא  המחשבה המופשטת, הדמיון 
למידה אינסופיות כמעט. זהו המקום שבו חי העצמי הגבוה. הוא משגיח על שאר 
המוח ויכול להתבונן ולמתן את התגובות של המוח הזוחלי ושל המוח הלימבי. זהו 

מקום מושבה של החמלה.

המח הזוחלי-
שולט בתפקודים חיוניים דופק נשימה וכו'
אחראי על ההשרדות שלנו, 'הלחם או ברח'

אחראי על כעס ופחד
פועל באופן אוטומטי, לא רצוני

מגביל את פעילות הניאו- קורטקס בזמן פעולתו
המח הלימבי -

מתעד זכרונות וחוויות לא נעימים
אחראי לרגשות

אחראי ליכולת השיפוט הערכי, לרוב באופן לא מודע
הניאו קורטקס -

אחראי להגיון, לדימיון ליצירתיות ולחמלה
מאפשר כישורי פתרון בעיות

אחראי להתפתחות השפה האנושית והחשיבה המופשטת
בעל יכולת למידה אינסופית

ממתן תגובות של שני חלקי המוח האחרים



שהנשמה האלוקית שבנו רוצה למלא את שליחותה בעולם.
ה' נפח את הנשמה באדם והכוונה במילה 'נפח' היא שהקב"ה הביא את הפנימיות 
שלו ממש לתוך האדם. הנשמה היא כח שאינו יכול להתקלקל והוא תמיד נשאר נקי 
וחדש. בעוד שהנפש הארצית סופגת השפעות ו"שריטות" שמותירים בה מאורעות 

החיים.
אפשר גם להדגים זאת דרך דימוי של קליפה וגרעין-  הקליפה היא הנפש הארצית 
שמגנה ומחברת את הנשמה האלוקית ויש לה תפקיד חשוב בקיום האדם. יחד עם 
והביקורת העצמית.  כל המניעות, המחשבות השליליות,  נמצאות  זאת, בקליפה 
הנשמה היא הגרעין הפנימי- במקור, בפנים, בעומק הכי עמוק- אנחנו רק טובים 
ומבקשים טוב. ניתן לראות זאת אם מסתכלים על הכוונות הראשוניות שלנו להיות 

אהובים, להיות נחוצים וכו'.
ומניעים  שונות,  להתנהגויות  אותנו  שמכוונים  שונים  חלקים  לנו  יש  שבמוח  כפי 
שונים  מכוחות  שמורכב  שלנו  הנפש  מבנה  כך  שונות,  בדרכים  לפעול  אותנו 

שמניעים ומפעילים אותנו.

מקלפים את הקליפות
המנחה מבצע/ת הדגמה והמחשת הנושא הנלמד בעזרת תפוז או פרי אחר עם 
השונות  האיכויות  על  לדבר  אפשר  הפרי  קילוף  כדי  תוך  וגרעין.  עסיס  קליפה, 
שטמונות בכל חלק - הקליפה שאין בה טעם לכשעצמה אך יש לה תפקיד חשוב 
בהגנה ובשמירה על תוך הפרי. העסיס שהוא טעם הפרי, אליו אנחנו רוצים להגיע 
אך דרוש לשם כך מאמץ של קילוף והגרעין- שהוא הלב, הפוטנציאל שבו נמצאים 
כוחות החיים של הפרי העתידיים והנצחיים יותר. הגרעין הוא הליבה של הפרי- 
התוכן המהותי שלו עם כל הד.נ.א והתכונות המייחדות רק אותו. לשם מיצוי כוחות 
פירות  יפיק  ואף  על מנת שישתמר  ויישום  זהירות  בידע,  צורך  כמובן  יש  הגרעין 

נוספים בעתיד. 

בנפש.  וגם  במוח  גם  חלקים,  מכמה  מורכבים  שאנו  ראינו  מסכם/ת:  המנחה 
השאלה המרכזית היא מי בעל הבית ומי האורח? הנשמה שלי שכל מהותה היא 
טוב היא בעל הבית, היא התוכן הפנימי וכל השאר (הכעס, הקנאה, הפגיעות וכו') 
אלו הם  אורחים מזדמנים, שחשוב שארכוש כלים כיצד להתמודד איתם ולהנהיגם 

בצורה שתצמיח ותקדם אותי.
ראינו בתרגיל הזוגות שקיימת בנו נטייה להתמקד בפחות טוב, והרבה פעמים דרך 
הסתכלות זו, אנו מגדירים את עצמנו ואת החיים. במצב הטבעי שלנו, הדגש הוא 
על הקליפה, על מה שלא טוב. מוטלת עלינו המשימה לעורר באופן יזום את הקשר 

עם הגרעין, עם הטוב.

(יצר  הארצית  הנפש  של  והקול  הנשמתי  הפנימי  הקול  קולות-  שני  אדם  לכל 
הרע/בעל דבר) - 2 קולות אלו מלווים אותנו לאורך כל החיים.

אנו מעוניינים לחזור לשמוע את הקול הנשמתי, לשים משקל ופוקוס על  החלק 
הטוב שבנו, להאיר עליו, לתת לו מקום, לעורר את הקשר שלנו עם החלק הזה ביום 

יום.

בס״ד

המנחה פותח/ת בשיח לאחר ההסבר הביולוגי:
יכולים  אנחנו  מהחלקים,  אחד  כל  של  המיוחדים  התפקודים  על  שעמדנו  לאחר 
להתחיל להבין איך אנחנו מתפקדים ומה משפיע עלינו להגיב כך או אחרת. הבנו 
שמוח הניאו-קורטקס צריך להיות מופעל באופן מודע. כשאנחנו חיים במצב קבוע 
של פחד או כעס, או אפילו רק במצב מתמשך של מתח גבוה (סטרס) - כפי שקורה 

לרבים מאיתנו בימינו - אנו נמצאים באופן די קבוע במאבק הישרדותי. 
שאלות מנחות לשיח:

על פי מה שלמדנו כעת, מה החלק של המוח ששולט בתודעה כשאנחנו צריכים 
לשרוד? (המוח הזוחלי)

איך לדעתכם עובדות אלו מתקשרות למה שחווינו קודם? 
בתרגיל הזוגות, בצעידה במסדרון/ בחוץ? (המוח הזוחלי שאחראי על פחד וכעס 

הוא נמצא בתפקוד ולכן אנו מוטים לראות זוית מסוימת ולא את כל התמונה)
וכמה בתודעת  נביט פנימה - כמה אנחנו חיים בתודעת "הישרדות", מטרתיות  

מלאות, הכרת תודה והכרה ביש?

מבט פנימי בעין חסידית
במובנים  מקביל  המוח,  מבנה  על  שלמדנו  הביולוגי  ההסבר  ממשיך/ה:  המנחה 

מסוימים לתיאור הניתן למבנה נפש האדם בתורת החסידות. 
תיאור משמעותי מופיע בספר ה'תניא'. ספר שנכתב על ידי ר' שניאור זלמן מלאדי, 

אחד ממייסדי חסידות חב"ד, המכונה גם 'בעל התניא', על שם ספרו.
על  נעמוד  האלוקית.  והנפש  (בהמית)  הארצית  הנפש  בין  חלוקה  עורך  ה'תניא' 

משמעותם.
נפש האדם מחולקת לכמה מרכיבים שמניעים את האדם ומשפיעים על מהלכיו 
אלוקי  חלק  הנשמה,  שהיא  האלוקית,  הנפש  הם:  מרכזיים  חלקים  שני  בעולם. 
השוכן בתוך הגוף, שמחבר את האדם לבוראו ולרובד הרוחני בחייו, והחלק השני 
הוא הנפש הארצית המכונה גם הנפש הבהמית ולה יש תפקיד לחיבור של האדם 

לענייני העולם הגשמיים, הצרכים הפיזיים, הרגשות, והתאוות. 
עושים  "איך  אחד:  ציר  סביב  סובבים  ה'נפש-הבהמית'  של  וחושיה  כוחותיה  "כל 
שיהיה לי טוב?". השאלה הראשונה שהנפש הזאת שואלת לגבי כל דבר היא: "מה 
ייצא לי מזה?". אין אצלה עשיית דברים לשמם, מפני שכך צריך לעשות. אם אין מזה 
תועלת ממשית לאדם עצמו, אין ה'נפש-הבהמית' מוצאת בזה שום עניין. זו הסיבה 
לכך שה'נפש-הבהמית' נמשכת בטבעה אחר תענוגות העולם, שכן שבאמצעותם 
היא משיגה מיד את שאיפתה לתועלת-אישית מיידית".   (מתוך שיחת השבוע, 

חב"ד)
הנפש הארצית שואפת לחיים טבעיים כמו בהמה שרוצה למלא את צרכיה בעוד 



בס״ד

שהנשמה האלוקית שבנו רוצה למלא את שליחותה בעולם.
ה' נפח את הנשמה באדם והכוונה במילה 'נפח' היא שהקב"ה הביא את הפנימיות 
שלו ממש לתוך האדם. הנשמה היא כח שאינו יכול להתקלקל והוא תמיד נשאר נקי 
וחדש. בעוד שהנפש הארצית סופגת השפעות ו"שריטות" שמותירים בה מאורעות 

החיים.
אפשר גם להדגים זאת דרך דימוי של קליפה וגרעין-  הקליפה היא הנפש הארצית 
שמגנה ומחברת את הנשמה האלוקית ויש לה תפקיד חשוב בקיום האדם. יחד עם 
והביקורת העצמית.  כל המניעות, המחשבות השליליות,  נמצאות  זאת, בקליפה 
הנשמה היא הגרעין הפנימי- במקור, בפנים, בעומק הכי עמוק- אנחנו רק טובים 
ומבקשים טוב. ניתן לראות זאת אם מסתכלים על הכוונות הראשוניות שלנו להיות 

אהובים, להיות נחוצים וכו'.
ומניעים  שונות,  להתנהגויות  אותנו  שמכוונים  שונים  חלקים  לנו  יש  שבמוח  כפי 
שונים  מכוחות  שמורכב  שלנו  הנפש  מבנה  כך  שונות,  בדרכים  לפעול  אותנו 

שמניעים ומפעילים אותנו.

מקלפים את הקליפות
המנחה מבצע/ת הדגמה והמחשת הנושא הנלמד בעזרת תפוז או פרי אחר עם 
השונות  האיכויות  על  לדבר  אפשר  הפרי  קילוף  כדי  תוך  וגרעין.  עסיס  קליפה, 
שטמונות בכל חלק - הקליפה שאין בה טעם לכשעצמה אך יש לה תפקיד חשוב 
בהגנה ובשמירה על תוך הפרי. העסיס שהוא טעם הפרי, אליו אנחנו רוצים להגיע 
אך דרוש לשם כך מאמץ של קילוף והגרעין- שהוא הלב, הפוטנציאל שבו נמצאים 
כוחות החיים של הפרי העתידיים והנצחיים יותר. הגרעין הוא הליבה של הפרי- 
התוכן המהותי שלו עם כל הד.נ.א והתכונות המייחדות רק אותו. לשם מיצוי כוחות 
פירות  יפיק  ואף  על מנת שישתמר  ויישום  זהירות  בידע,  צורך  כמובן  יש  הגרעין 

נוספים בעתיד. 

בנפש.  וגם  במוח  גם  חלקים,  מכמה  מורכבים  שאנו  ראינו  מסכם/ת:  המנחה 
השאלה המרכזית היא מי בעל הבית ומי האורח? הנשמה שלי שכל מהותה היא 
טוב היא בעל הבית, היא התוכן הפנימי וכל השאר (הכעס, הקנאה, הפגיעות וכו') 
אלו הם  אורחים מזדמנים, שחשוב שארכוש כלים כיצד להתמודד איתם ולהנהיגם 

בצורה שתצמיח ותקדם אותי.
ראינו בתרגיל הזוגות שקיימת בנו נטייה להתמקד בפחות טוב, והרבה פעמים דרך 
הסתכלות זו, אנו מגדירים את עצמנו ואת החיים. במצב הטבעי שלנו, הדגש הוא 
על הקליפה, על מה שלא טוב. מוטלת עלינו המשימה לעורר באופן יזום את הקשר 

עם הגרעין, עם הטוב.

(יצר  הארצית  הנפש  של  והקול  הנשמתי  הפנימי  הקול  קולות-  שני  אדם  לכל 
הרע/בעל דבר) - 2 קולות אלו מלווים אותנו לאורך כל החיים.

אנו מעוניינים לחזור לשמוע את הקול הנשמתי, לשים משקל ופוקוס על  החלק 
הטוב שבנו, להאיר עליו, לתת לו מקום, לעורר את הקשר שלנו עם החלק הזה ביום 

יום.

המנחה פותח/ת בשיח לאחר ההסבר הביולוגי:
יכולים  אנחנו  מהחלקים,  אחד  כל  של  המיוחדים  התפקודים  על  שעמדנו  לאחר 
להתחיל להבין איך אנחנו מתפקדים ומה משפיע עלינו להגיב כך או אחרת. הבנו 
שמוח הניאו-קורטקס צריך להיות מופעל באופן מודע. כשאנחנו חיים במצב קבוע 
של פחד או כעס, או אפילו רק במצב מתמשך של מתח גבוה (סטרס) - כפי שקורה 

לרבים מאיתנו בימינו - אנו נמצאים באופן די קבוע במאבק הישרדותי. 
שאלות מנחות לשיח:

על פי מה שלמדנו כעת, מה החלק של המוח ששולט בתודעה כשאנחנו צריכים 
לשרוד? (המוח הזוחלי)

איך לדעתכם עובדות אלו מתקשרות למה שחווינו קודם? 
בתרגיל הזוגות, בצעידה במסדרון/ בחוץ? (המוח הזוחלי שאחראי על פחד וכעס 

הוא נמצא בתפקוד ולכן אנו מוטים לראות זוית מסוימת ולא את כל התמונה)
וכמה בתודעת  נביט פנימה - כמה אנחנו חיים בתודעת "הישרדות", מטרתיות  

מלאות, הכרת תודה והכרה ביש?

מבט פנימי בעין חסידית
במובנים  מקביל  המוח,  מבנה  על  שלמדנו  הביולוגי  ההסבר  ממשיך/ה:  המנחה 

מסוימים לתיאור הניתן למבנה נפש האדם בתורת החסידות. 
תיאור משמעותי מופיע בספר ה'תניא'. ספר שנכתב על ידי ר' שניאור זלמן מלאדי, 

אחד ממייסדי חסידות חב"ד, המכונה גם 'בעל התניא', על שם ספרו.
על  נעמוד  האלוקית.  והנפש  (בהמית)  הארצית  הנפש  בין  חלוקה  עורך  ה'תניא' 

משמעותם.
נפש האדם מחולקת לכמה מרכיבים שמניעים את האדם ומשפיעים על מהלכיו 
אלוקי  חלק  הנשמה,  שהיא  האלוקית,  הנפש  הם:  מרכזיים  חלקים  שני  בעולם. 
השוכן בתוך הגוף, שמחבר את האדם לבוראו ולרובד הרוחני בחייו, והחלק השני 
הוא הנפש הארצית המכונה גם הנפש הבהמית ולה יש תפקיד לחיבור של האדם 

לענייני העולם הגשמיים, הצרכים הפיזיים, הרגשות, והתאוות. 
עושים  "איך  אחד:  ציר  סביב  סובבים  ה'נפש-הבהמית'  של  וחושיה  כוחותיה  "כל 
שיהיה לי טוב?". השאלה הראשונה שהנפש הזאת שואלת לגבי כל דבר היא: "מה 
ייצא לי מזה?". אין אצלה עשיית דברים לשמם, מפני שכך צריך לעשות. אם אין מזה 
תועלת ממשית לאדם עצמו, אין ה'נפש-הבהמית' מוצאת בזה שום עניין. זו הסיבה 
לכך שה'נפש-הבהמית' נמשכת בטבעה אחר תענוגות העולם, שכן שבאמצעותם 
היא משיגה מיד את שאיפתה לתועלת-אישית מיידית".   (מתוך שיחת השבוע, 

חב"ד)
הנפש הארצית שואפת לחיים טבעיים כמו בהמה שרוצה למלא את צרכיה בעוד 



שהנשמה האלוקית שבנו רוצה למלא את שליחותה בעולם.
ה' נפח את הנשמה באדם והכוונה במילה 'נפח' היא שהקב"ה הביא את הפנימיות 
שלו ממש לתוך האדם. הנשמה היא כח שאינו יכול להתקלקל והוא תמיד נשאר נקי 
וחדש. בעוד שהנפש הארצית סופגת השפעות ו"שריטות" שמותירים בה מאורעות 

החיים.
אפשר גם להדגים זאת דרך דימוי של קליפה וגרעין-  הקליפה היא הנפש הארצית 
שמגנה ומחברת את הנשמה האלוקית ויש לה תפקיד חשוב בקיום האדם. יחד עם 
והביקורת העצמית.  כל המניעות, המחשבות השליליות,  נמצאות  זאת, בקליפה 
הנשמה היא הגרעין הפנימי- במקור, בפנים, בעומק הכי עמוק- אנחנו רק טובים 
ומבקשים טוב. ניתן לראות זאת אם מסתכלים על הכוונות הראשוניות שלנו להיות 

אהובים, להיות נחוצים וכו'.
ומניעים  שונות,  להתנהגויות  אותנו  שמכוונים  שונים  חלקים  לנו  יש  שבמוח  כפי 
שונים  מכוחות  שמורכב  שלנו  הנפש  מבנה  כך  שונות,  בדרכים  לפעול  אותנו 

שמניעים ומפעילים אותנו.

מקלפים את הקליפות
המנחה מבצע/ת הדגמה והמחשת הנושא הנלמד בעזרת תפוז או פרי אחר עם 
השונות  האיכויות  על  לדבר  אפשר  הפרי  קילוף  כדי  תוך  וגרעין.  עסיס  קליפה, 
שטמונות בכל חלק - הקליפה שאין בה טעם לכשעצמה אך יש לה תפקיד חשוב 
בהגנה ובשמירה על תוך הפרי. העסיס שהוא טעם הפרי, אליו אנחנו רוצים להגיע 
אך דרוש לשם כך מאמץ של קילוף והגרעין- שהוא הלב, הפוטנציאל שבו נמצאים 
כוחות החיים של הפרי העתידיים והנצחיים יותר. הגרעין הוא הליבה של הפרי- 
התוכן המהותי שלו עם כל הד.נ.א והתכונות המייחדות רק אותו. לשם מיצוי כוחות 
פירות  יפיק  ואף  על מנת שישתמר  ויישום  זהירות  בידע,  צורך  כמובן  יש  הגרעין 

נוספים בעתיד. 

בנפש.  וגם  במוח  גם  חלקים,  מכמה  מורכבים  שאנו  ראינו  מסכם/ת:  המנחה 
השאלה המרכזית היא מי בעל הבית ומי האורח? הנשמה שלי שכל מהותה היא 
טוב היא בעל הבית, היא התוכן הפנימי וכל השאר (הכעס, הקנאה, הפגיעות וכו') 
אלו הם  אורחים מזדמנים, שחשוב שארכוש כלים כיצד להתמודד איתם ולהנהיגם 

בצורה שתצמיח ותקדם אותי.
ראינו בתרגיל הזוגות שקיימת בנו נטייה להתמקד בפחות טוב, והרבה פעמים דרך 
הסתכלות זו, אנו מגדירים את עצמנו ואת החיים. במצב הטבעי שלנו, הדגש הוא 
על הקליפה, על מה שלא טוב. מוטלת עלינו המשימה לעורר באופן יזום את הקשר 

עם הגרעין, עם הטוב.

בס״ד

(יצר  הארצית  הנפש  של  והקול  הנשמתי  הפנימי  הקול  קולות-  שני  אדם  לכל 
הרע/בעל דבר) - 2 קולות אלו מלווים אותנו לאורך כל החיים.

אנו מעוניינים לחזור לשמוע את הקול הנשמתי, לשים משקל ופוקוס על  החלק 
הטוב שבנו, להאיר עליו, לתת לו מקום, לעורר את הקשר שלנו עם החלק הזה ביום 

יום.

מעניק לעצמי?

שיתוף והקראה -
לבוא  צריך  המלאכה  בהקראת  והשיתוף  אישית,  פעולה  הינה  המלאכה  כתיבת 
ממקום של בחירה מוחלטת ונכונות לשתף. אין חובה לשתף, שכן זה עלול להעיב 

על נקיות התהליך האישי.
לאוירה  בהתאם  המנחה  דעת  שיקול  פי  על  להעשות  צריכה  השיתוף  הצעת 

הקיימת בכיתה.
במידה ונעשה שיתוף, המנחה יתן משוב בעזרת  אחד משלושת הכלים הבאים- 3 

ה'חלק'הש': שתיקה, שיקוף או שאלה מוליכה. 
המנחה כותב/ת משפט של ימימה על הלוח - 

'הסדר הנכון: הכרת הטוב לפני הכרת המיותר'
'לומד מול ילד , מהות מול מיותר, הבחירה ברגע הנוכחי בלבד'

הסבר החלק: נסביר את ביטויים שימימה משתמשת בהם: 
'לומד' ו'ילד' הם שתי העמדות שהאדם נמצא בהם בחייו, הילד זו העמדה שפועלת 
'מהבטן', בלי הבנה וניתוח של התהליכים, והלומד, זו העמדה הבוגרת, השקולה, 
הבוחנת מהצד והמנתחת, ומאפשרת לתהליכים לקרות, ולהביא לצמיחה ותיקון. 

'מהות' ו'מיותר' - אלו הם התכנים הפנימיים אליהם אנו נדרשים להתייחס. ישנם 
תכנים מהותיים, שאותם נרצה לפתח ולהתמקד ולהאיר , וישנו 'מיותר' - חלקים 

בתוכנו שדורשים עבודה סינון מיון וניפוי. 
במצב הטבעי אנו רואים קודם את המיותר, את החסר. כדי ליצור שינוי עלינו לאמן 
ולהכיר בטוב לפני שאנו מדגישים את מה  את המערכת להשיב את הסדר הנכון 

שחסר ומיותר.
בכל רגע מחדש יש בידינו הבחירה אם להיות לומד או ילד, אם לבחור לראות את 

המהות או את המיותר.

כתיבת 'מלאכה'
שלבי הכתיבה:

א. התלמידים ירשמו את המשפט אותו המנחה הקריא קודם. 
ב. התלמידים יכתבו במילים שלהם מה אומר להם המשפט/ החלק הזה?  

ג. הנחיות נוספות לכתיבה: 
כתיבה של רשימת דברים עליה אני מודה בחיי.

כתיבה של שני דברים טובים שקרו לי ושני דברים טובים שיש בי ואיך זה מתבטא.
שחלפו  השנה/המחצית/השבוע  סיכום  לערוך   - לבית  כתיבה  להצעת  אפשרות 
מתוך מיקוד בטוב- מה התקדמתי? הבנתי? מה אני גאה בעצמי? איזו  מדליה אני 

המנחה פותח/ת בשיח לאחר ההסבר הביולוגי:
יכולים  אנחנו  מהחלקים,  אחד  כל  של  המיוחדים  התפקודים  על  שעמדנו  לאחר 
להתחיל להבין איך אנחנו מתפקדים ומה משפיע עלינו להגיב כך או אחרת. הבנו 
שמוח הניאו-קורטקס צריך להיות מופעל באופן מודע. כשאנחנו חיים במצב קבוע 
של פחד או כעס, או אפילו רק במצב מתמשך של מתח גבוה (סטרס) - כפי שקורה 

לרבים מאיתנו בימינו - אנו נמצאים באופן די קבוע במאבק הישרדותי. 
שאלות מנחות לשיח:

על פי מה שלמדנו כעת, מה החלק של המוח ששולט בתודעה כשאנחנו צריכים 
לשרוד? (המוח הזוחלי)

איך לדעתכם עובדות אלו מתקשרות למה שחווינו קודם? 
בתרגיל הזוגות, בצעידה במסדרון/ בחוץ? (המוח הזוחלי שאחראי על פחד וכעס 

הוא נמצא בתפקוד ולכן אנו מוטים לראות זוית מסוימת ולא את כל התמונה)
וכמה בתודעת  נביט פנימה - כמה אנחנו חיים בתודעת "הישרדות", מטרתיות  

מלאות, הכרת תודה והכרה ביש?

מבט פנימי בעין חסידית
במובנים  מקביל  המוח,  מבנה  על  שלמדנו  הביולוגי  ההסבר  ממשיך/ה:  המנחה 

מסוימים לתיאור הניתן למבנה נפש האדם בתורת החסידות. 
תיאור משמעותי מופיע בספר ה'תניא'. ספר שנכתב על ידי ר' שניאור זלמן מלאדי, 

אחד ממייסדי חסידות חב"ד, המכונה גם 'בעל התניא', על שם ספרו.
על  נעמוד  האלוקית.  והנפש  (בהמית)  הארצית  הנפש  בין  חלוקה  עורך  ה'תניא' 

משמעותם.
נפש האדם מחולקת לכמה מרכיבים שמניעים את האדם ומשפיעים על מהלכיו 
אלוקי  חלק  הנשמה,  שהיא  האלוקית,  הנפש  הם:  מרכזיים  חלקים  שני  בעולם. 
השוכן בתוך הגוף, שמחבר את האדם לבוראו ולרובד הרוחני בחייו, והחלק השני 
הוא הנפש הארצית המכונה גם הנפש הבהמית ולה יש תפקיד לחיבור של האדם 

לענייני העולם הגשמיים, הצרכים הפיזיים, הרגשות, והתאוות. 
עושים  "איך  אחד:  ציר  סביב  סובבים  ה'נפש-הבהמית'  של  וחושיה  כוחותיה  "כל 
שיהיה לי טוב?". השאלה הראשונה שהנפש הזאת שואלת לגבי כל דבר היא: "מה 
ייצא לי מזה?". אין אצלה עשיית דברים לשמם, מפני שכך צריך לעשות. אם אין מזה 
תועלת ממשית לאדם עצמו, אין ה'נפש-הבהמית' מוצאת בזה שום עניין. זו הסיבה 
לכך שה'נפש-הבהמית' נמשכת בטבעה אחר תענוגות העולם, שכן שבאמצעותם 
היא משיגה מיד את שאיפתה לתועלת-אישית מיידית".   (מתוך שיחת השבוע, 

חב"ד)
הנפש הארצית שואפת לחיים טבעיים כמו בהמה שרוצה למלא את צרכיה בעוד 

חלק ג׳ - לימוד לאור ימימה



בס״ד

מעניק לעצמי?

שיתוף והקראה -
לבוא  צריך  המלאכה  בהקראת  והשיתוף  אישית,  פעולה  הינה  המלאכה  כתיבת 
ממקום של בחירה מוחלטת ונכונות לשתף. אין חובה לשתף, שכן זה עלול להעיב 

על נקיות התהליך האישי.
לאוירה  בהתאם  המנחה  דעת  שיקול  פי  על  להעשות  צריכה  השיתוף  הצעת 

הקיימת בכיתה.
במידה ונעשה שיתוף, המנחה יתן משוב בעזרת  אחד משלושת הכלים הבאים- 3 

ה'חלק'הש': שתיקה, שיקוף או שאלה מוליכה. 
המנחה כותב/ת משפט של ימימה על הלוח - 

'הסדר הנכון: הכרת הטוב לפני הכרת המיותר'
'לומד מול ילד , מהות מול מיותר, הבחירה ברגע הנוכחי בלבד'

הסבר החלק: נסביר את ביטויים שימימה משתמשת בהם: 
'לומד' ו'ילד' הם שתי העמדות שהאדם נמצא בהם בחייו, הילד זו העמדה שפועלת 
'מהבטן', בלי הבנה וניתוח של התהליכים, והלומד, זו העמדה הבוגרת, השקולה, 
הבוחנת מהצד והמנתחת, ומאפשרת לתהליכים לקרות, ולהביא לצמיחה ותיקון. 

'מהות' ו'מיותר' - אלו הם התכנים הפנימיים אליהם אנו נדרשים להתייחס. ישנם 
תכנים מהותיים, שאותם נרצה לפתח ולהתמקד ולהאיר , וישנו 'מיותר' - חלקים 

בתוכנו שדורשים עבודה סינון מיון וניפוי. 
במצב הטבעי אנו רואים קודם את המיותר, את החסר. כדי ליצור שינוי עלינו לאמן 
ולהכיר בטוב לפני שאנו מדגישים את מה  את המערכת להשיב את הסדר הנכון 

שחסר ומיותר.
בכל רגע מחדש יש בידינו הבחירה אם להיות לומד או ילד, אם לבחור לראות את 

המהות או את המיותר.

כתיבת 'מלאכה'
שלבי הכתיבה:

א. התלמידים ירשמו את המשפט אותו המנחה הקריא קודם. 
ב. התלמידים יכתבו במילים שלהם מה אומר להם המשפט/ החלק הזה?  

ג. הנחיות נוספות לכתיבה: 
כתיבה של רשימת דברים עליה אני מודה בחיי.

כתיבה של שני דברים טובים שקרו לי ושני דברים טובים שיש בי ואיך זה מתבטא.
שחלפו  השנה/המחצית/השבוע  סיכום  לערוך   - לבית  כתיבה  להצעת  אפשרות 
מתוך מיקוד בטוב- מה התקדמתי? הבנתי? מה אני גאה בעצמי? איזו  מדליה אני 

היא עולם מלא, ההולך ומתרבה לאין שיעור, כי אפילו להתפשטות הרוחנית 
של גרגר חול אחד ג"כ אין מדה וקצב, ולא יכילו שנות האדם לבאר את כל 
המון החוקים המיוסדים בחכמה ומשולבים בדעה וגבורה נוראה שבקרבו. 

וקל וחומר העם צריך בכללו להאמין באמונה בהירה ונלהבת מאד בחייו 
בנטיותיו וללכת בהם בבטחה, אז ידע איך משתמשים לאורה של תורת 

חיים".                                                                          
(אורות התורה ס' י"א)

מיקוד המקור: אדם צריך להאמין בעצמו, ובטוב שבו שמנחה אותו לפעול ולצמוח. 
הוא  לו בתורה. האדם  ובחלק שיש  בנשמה האלוקית שבו,  להאמין  חובה  קיימת 

עולם מלא, ויש לו כוחות רבים.

מקור מס' 3 - הרב קוק 
"תשובה טבעית, אמונית, שכלית יותר פנימית היא התשובה הטבעית 

הנפשית והרוחנית. הוא מה שקוראים "מוסר כליות". טבע הנפש האנושית 
הוא ללכת בדרך ישרה, וכשסר מן הדרך, כשנפל בחטא, אם נפשו עדיין לא 
נשחתה לגמרי, הרי החוש הזה של הישרות מדאיב את לבבו והוא מתמוגג 

מכאב, והוא מזדרז לשוב לתקן את המעוות, עד אשר ירגיש כי נמחה חטא" 
(אורות התשובה פרק א) 

מיקוד המקור: באדם מצוי חוש טבעי לזהות סטיות שלו מהדרך, בכל רבדי החיים. 
ומבקש  מהמקור  מתרחק  כשהוא  חש  האדם  החיים,  של  והפיזי  הטבעי  בצד  גם 

לשוב אליו.

חלק ד׳ - עיון במקורות

של  ההבנה  העמקת  לצורך  הבאים  המקורות  את  הכיתה  בפני  מביא/ה  המנחה 
נושא המפגש.

השימוש במקורות לשיקול דעת המנחה.

מקור מס' 1 -  ר' צדוק הכהן מלובלין  
"כשם שצריך אדם להאמין בהשם יתברך כך צריך אחר כך להאמין בעצמו. 
רצה לומר שיש להשם יתברך עסק עמו ושאיננו פועל בטל שבין לילה וגו (' 
יונה ד ) 'י' וכחיתו שדה שלאחר מיתתם נאבדו ואינם. רק צריך להאמין כי 

נפשו ממקור החיים יתברך שמו והשם יתברך מתענג ומשתעשע בה 
כשעושה רצונו"                                                                                  

(צדקת הצדיק קנד) 
מיקוד המקור: האמונה בה' והאמונה בעצמי קשורות זו בזו. מתוך זה שנשמתנו 
היא חלק ממנו, אנו קשורים אליו והוא כביכול נהנה כשאנו קרובים אליו ועושים 

רצונו.

מקור מס' 2 - הרב קוק
"האדם הישר צריך להאמין בחייו. כלומר שיאמין בחיי עצמו והרגשותיו 

ההולכות בדרך ישרה מיסוד נפשו, שהם טובים וישרים ושהם מוליכים בדרך 
ישרה. התורה צריכה שתהיה נר לרגלו, שעל ידה יראה את המקום ששם 

הטעות עלולה, שלפעמים תתע הנפש בתהו לא דרך. אבל המעמד התמידי 
צריך להיות הבטחון הנפשי. האיש הישראלי מחויב להאמין, שנשמה אלהית 

שרויה בקרבו, שעצמותו כולה היא אות אחת מן התורה. ואות מן התורה 



בס״ד

היא עולם מלא, ההולך ומתרבה לאין שיעור, כי אפילו להתפשטות הרוחנית 
של גרגר חול אחד ג"כ אין מדה וקצב, ולא יכילו שנות האדם לבאר את כל 
המון החוקים המיוסדים בחכמה ומשולבים בדעה וגבורה נוראה שבקרבו. 

וקל וחומר העם צריך בכללו להאמין באמונה בהירה ונלהבת מאד בחייו 
בנטיותיו וללכת בהם בבטחה, אז ידע איך משתמשים לאורה של תורת 

חיים".                                                                          
(אורות התורה ס' י"א)

מיקוד המקור: אדם צריך להאמין בעצמו, ובטוב שבו שמנחה אותו לפעול ולצמוח. 
הוא  לו בתורה. האדם  ובחלק שיש  בנשמה האלוקית שבו,  להאמין  חובה  קיימת 

עולם מלא, ויש לו כוחות רבים.

מקור מס' 3 - הרב קוק 
"תשובה טבעית, אמונית, שכלית יותר פנימית היא התשובה הטבעית 

הנפשית והרוחנית. הוא מה שקוראים "מוסר כליות". טבע הנפש האנושית 
הוא ללכת בדרך ישרה, וכשסר מן הדרך, כשנפל בחטא, אם נפשו עדיין לא 
נשחתה לגמרי, הרי החוש הזה של הישרות מדאיב את לבבו והוא מתמוגג 

מכאב, והוא מזדרז לשוב לתקן את המעוות, עד אשר ירגיש כי נמחה חטא" 
(אורות התשובה פרק א) 

מיקוד המקור: באדם מצוי חוש טבעי לזהות סטיות שלו מהדרך, בכל רבדי החיים. 
ומבקש  מהמקור  מתרחק  כשהוא  חש  האדם  החיים,  של  והפיזי  הטבעי  בצד  גם 

לשוב אליו.

של  ההבנה  העמקת  לצורך  הבאים  המקורות  את  הכיתה  בפני  מביא/ה  המנחה 
נושא המפגש.

השימוש במקורות לשיקול דעת המנחה.

מקור מס' 1 -  ר' צדוק הכהן מלובלין  
"כשם שצריך אדם להאמין בהשם יתברך כך צריך אחר כך להאמין בעצמו. 
רצה לומר שיש להשם יתברך עסק עמו ושאיננו פועל בטל שבין לילה וגו (' 
יונה ד ) 'י' וכחיתו שדה שלאחר מיתתם נאבדו ואינם. רק צריך להאמין כי 

נפשו ממקור החיים יתברך שמו והשם יתברך מתענג ומשתעשע בה 
כשעושה רצונו"                                                                                  

(צדקת הצדיק קנד) 
מיקוד המקור: האמונה בה' והאמונה בעצמי קשורות זו בזו. מתוך זה שנשמתנו 
היא חלק ממנו, אנו קשורים אליו והוא כביכול נהנה כשאנו קרובים אליו ועושים 

רצונו.

מקור מס' 2 - הרב קוק
"האדם הישר צריך להאמין בחייו. כלומר שיאמין בחיי עצמו והרגשותיו 

ההולכות בדרך ישרה מיסוד נפשו, שהם טובים וישרים ושהם מוליכים בדרך 
ישרה. התורה צריכה שתהיה נר לרגלו, שעל ידה יראה את המקום ששם 

הטעות עלולה, שלפעמים תתע הנפש בתהו לא דרך. אבל המעמד התמידי 
צריך להיות הבטחון הנפשי. האיש הישראלי מחויב להאמין, שנשמה אלהית 

שרויה בקרבו, שעצמותו כולה היא אות אחת מן התורה. ואות מן התורה 



בס״ד

המנחה מסביר/ה: לסיכום השיעור נערוך יישום למה שלמדנו ונבקש לעורר את 
הקשר עם הטוב שבנו.

נבקש מהתלמידים ללכת בכיתה עם מוזיקה מתאימה ברקע. כשהמוזיקה נעצרת, 
נעמדים ליד תלמיד שעצר הכי קרוב אלינו ומשתפים.  המנחה מקריא/ה בכל פעם 

משפט אחר להשלמה, מתוך המשפטים הבאים: 
אני מכיר טוב על ה... שבי, 

אני מודה בחיי על.. 
אני אוהב/שמח להיות אני כי..

חוזקה שגיליתי בי השנה ..

המנחה מקריא/ה שיר לסיום:
מכתב לילד מאת זלדה

"פעמים אני חושבת שהחטא הנורא והאפל ביותר של האדם הוא לחשוב 
רעות על עצמו (אני קוראת לזה להביט על עצמו 'בעיני השכנים' ולא בעיני 
האינסוף). ואין בזה ענווה כלל – כי אם רפיון ובריחה מבניין החיים, שהוא 
כמדומני אחד מיסודות היהדות. אהוב את האלוהי שבך ואת כישרונותיך 

שהם טיפה ממקור הנצח. אני מאמינה בכוחותיך ובעתידך "

חלק ה׳ - פעילות ושיר סיום



בס״ד

הקדמה
במפגש זה נפגיש את התלמידים עם אחד מעיקרי האמונה המשמעותיים ביותר, 

מוֹ יוֵֹדעַ  ַהבּוֵֹרא יְִתבַָּרךְ ְשׁ לֵָמה. ֶשׁ תפיסת ההשגחה הפרטית. "אֲנִי ַמאֲִמין בֶּאֱמוּנָה ְשׁ
נֶּאֱַמר: 'ַהיֹּצֵר יַַחד לִבָּם ַהֵמּבִין אֶל כָּל ַמעֲֵשׂיֶהם'" בוָֹתם. ֶשׁ כָּל ַמעֲֵשׂה בְנֵי אָָדם וְכָל ַמְחְשׁ
תודעה של השגחה פרטית משפיעה על האופן שבו האדם המאמין תופס את כל 

מאורעותיו בעולם, על רגשותיו, מחשבותיו ופועלו.
 בזהר כתוב: "אנא זמינא למהווי" - נוכחות ברגע הזה היא חיבור לה', חיבור להוויה. 
עבורו,  מדוייק  באופן  ה'  מאת  לו  ניתן  רגע,  בכל  לאדם  שקורה  מה  שכל  ההבנה 

מעוררת אותו להיות קשוב ונוכח בכל רגע, ולהפיק יותר מכל רגע נתון.
תפיסת ההשגחה עשויה לחזק את המוכנות לקחת אחריות, מכיוון שמה שניתן 
עבורי באופן מכוון על ידי ה', ניתן על מנת שנפעל בעולם בהתאם לכוחות וליכולות 
ז"א תפיסת  לבין בטחון,  בין עצלות  לא להחליף  ולכן חשוב  לכל אדם.  הייחודיות 
המוטיבציה  את  מחזקת  היא  הוא,  נהפוך  אלא  לעצלות,  תירוץ  אינה  ההשגחה 
ניתנה מה' עבורי, עבור השליחות  ולהשפיע, מכיוון שכל סיטואציה בחיי  לעשות 

שרק אני יכול לקיימה.

הנמצא  הטמון  לאור  קרובים  אנחנו  במקרה.  לא  קורה  אשר  כל  ימימאית:  הבנה 
בקרבנו תמיד. 

עיקרון אמוני:  כל דבר שקורה לי נועד עבורי בהשגחה פרטית. 
כאב בטן של מתבגר: אני מרגיש שיש דברים במציאות חיי שבאים נגדי, אני מרגיש 
לי בכלל  יש  יש רע בעולם איך זה שאומרים שה' טוב.  שה' לא רוצה בטובתי, אם 

בחירה חופשית?

מפגש מס׳ 8
השגחה פרטית



בס״ד

עד  בבריאה,  המתרחש  כל  על  משגיח  הבורא  לפיה  הגישה  את  יכירו  התלמידים 
לדברים הקטנים ביותר. 

ה'  ועל עבודת  יום  זו על חיי היום  ילמדו על ההשלכות שיש לתפיסה  התלמידים 
ויקבלו כלי לתרגול ואימון לחיים.

מטרות המפגש

חלק א׳ - פעילות פתיחה

חלק א' - פעילות פתיחה - משגיחים עלינו, פעילות וסיפור.
חלק ב' - לימוד בחברותא - למידת מקור בעזרת שאלות מנחות ושיח.

חלק ד' - לימוד לאור ימימה - לימוד חלק, כתיבת מלאכה ושיח.
חלק ג' - עיון במקורות להעמקת ההבנה.

חלק ה' - השמעת שיר וסיכום המפגש

המנחה פותח/ת: במפגש זה נבקש לפגוש את עצמנו בצמתים בהם הרגשנו קשר 
ישיר לקב"ה. רגעים שבהם חווינו שיש מישהו שמשגיח עלינו, ומכוון את העניינים 

בשבילנו.

מי סומך על מי?
המנחה מחלק/ת את התלמידים לזוגות. אחד מבני הזוג מכסה את עיניו כך שלא 

יוכל לראות כלל.
(כדאי להביא מראש למפגש צעיפים לקשירת העיניים). 

יוצא לטיול של כ2 דק' בסביבה, מתחילים  המנחה מסביר/ה: כל אחד מבני הזוג 
הזוג  בן  מוביל את  הזוג הרואה  בן  לצאת מעט החוצה.  גם  ואפשר  בתוך הכיתה, 

ה'עיוור' כך שיסיים את ה'טיול' בשלום.
לאחר מכן מתחלפים. ושוב יוצאים לסיבוב.

לאחר הפעילות המנחה פותח/ת בשיח בעזרת השאלות הבאות:
איך הרגשתם בפעילות? 

האם סמכתם על בן הזוג? באיזו מידה?
איך הייתה החוויה להוביל? להיות מובל? 

מה נדרש מאיתנו כמוּבָלִים, כדי לסמוך לגמרי על בן הזוג?
מה נדרש מאיתנו כמובילים, כדי להיות מובילים משמעותיים?

האם חוויתם תחושה כזו של להיות מוביל או מובל במסגרת מערכת יחסים שיש 
לכם בחייכם?

תקציר המפגש



בס״ד

הקשר  את  כלשהי  בדרך  לבטא  לנו  אפשר  שביצענו  התרגיל  מסכמ/ת:  המנחה 
הקיים ביננו לבין ה'. הוא מוביל אותנו בדרכנו, ואנו נדרשים להיות מובלים על ידו. 
הקשר הזה מעורר אתגרים ומציף מורכבויות שונות, כפי שחשתם במהלך התרגיל 

שעשינו. במהלך המפגש נבקש להעמיק בנושא הזה.

מים משמים - סיפור ושיח
המנחה מקריא/ה לתלמידים את הסיפור הבא: 

ַתלְִמיָדיו ּבְִמקֹום ִמדְּבָר ּוְׁשָמָמה ׁ "ּפַַעם ַאַחת נַָסע ַהּבַַעל ֵׁשם טֹוב ִעם ֶאָחד ִמּ
ֶשֵאין ָׁשם ַמיִם, וְַהַּתלְִמיד ָהיָה צֵָמא ְמאֹד ַעד ַסּכָנַת ָמוֶת. 

ֹו ַהַּתלְִמיד:  רּבֵנּו ַהָּקדֹוׁש, צֵָמאִתי ְמאֹד, וְֹלא ֱהִׁשיבֹו.  וַּיֹאֶמר ל
בָא לְַסּכָנַת ָמוֶת, ָחזַר וְָאַמר: ַרּבִי, צֵָמא ֲאנִי  רָאה ַהַּתלְִמיד צָָרתֹו, ֶׁשּ ַאַחר ּכְָך, ּכְֶׁשָ

ְמאֹד וֲַאנִי ּבְַסּכָנָה. 
בָָרא ַהָּקדֹוׁש ּבָרּוְך ּהוא ָהעֹולָם, ָרָאה  ֵמֶרגַע ֶׁשּ ָתה ֶׁשּ וֱֶהִׁשיבֹו ַהָרּבִי: ַהַּמֲאִמין ַאּ

תֹות?  ַהּצָָרה ַהּבָָאה לְָך וְּהוכַן לְָך ַמיִם לְִׁשּ
נְִתיְַּׁשבָה ַּדְעּתֹו ָעלָיו, וְָאַמר: ַרּבֵנּו, ֲאנִי ַמֲאִמין ּבֱֶאֶמת!  לא ֱהִׁשיבֹו ֵּתכֶף, ַעד ֶׁשּ

ֵתן ִקְמָעא.  וֱֶהִׁשיבֹו ַהָרב זַ"ל: ַהְמּ
ָׁשם ֶּדְֶרך ּמועָָטה וְָרּאו נָכְִרי ֶאָחד נֹוֵׂשא ְׁשנֵי נֹאדֹות ַמיִם ַעל ּכְֵתפָיו, ּ נְָסּעו ִמּ

תֹות. ׁ ֹו לְִׁשּ ֹו ֵאיזֶה ּפְרּוטֹות וְנַָתן ל בָא ֶאצְלָם, נְָתנּו ל וכְֶׁשּ
ָשַאל ַהּבַַעל ֵׁשם טֹוב ֶאת ַהּנָכְִרי: ַמה ּזֶה ֶׁשַאָּתה נֹוֵׂשא ּכָאן ַמיִם ּבִַּמדְּבָר ַהָּׁשֵמם? 

גֵַע ּוְׁשלַָחנִי ַאַחר ַמיִם ֶאל ַמעְיָן ֶאָחד, וֲַאנִי נֹוֵׂשא  ַתּ לִי ִהְׁשּ ֹו: ַהַּׂשר ֶׁשּ וְֵהִׁשיב ל
ַהַּמיִם ַהּלָלּו ְמֶרַחק ָׁשֹלׁש ּפְַרָסאֹות, וְֵאינִי יֹוֵדַע לָָּמה זֶה. 

בָָרא ּבְִׁשבִילְָך ַׂשר  בְַָרך, ֶׁשּ גַָחת ה' יְִתּ ָאַמר ַהּבַַעל ֵׁשם טֹוב לְַתלְִמידֹו: ְרֵאה ַהְׁשּ
גָָחתֹו ּבֶָרגַע ׁ בְַָרך ּבְַהְׁשּ גֵַע, וְִהְמצִיא  לְָך ַמיִם, וְכָל זֹאת צָפָה ַהּבֹוֵרא יְִתּ ַתּ לְִהְׁשּ

ֶשל ּבְִריַאת ָהעֹולָם". 
('עולם הזה, עולם הבא', שמחה רז)

הבהרה למנחה: הסיפור מדגיש את עקרון ההשגחה הפרטית ומעביר את המסר 
דרך חוויה רגשית עמוקה, ומעביר את המסר שתפיסת ההשגחה הפרטית נוגעת 

לחוויה הקיומית העמוק ביותר של האדם).
שאלות לשיח לאחר הסיפור:

מה לדעתכם מקומה של האמירה: "רבנו, אני מאמין באמת"?
מדוע לא הופיע מיד הנכרי עם המים, מדוע היה צריך להמתין קמעא?

ּבְִריאַת  ֶׁשל  ּבֶָרגַע  גָָחתֹו  ּבְַהְׁשּ בְַָרך  יְִתּ ַהּבֹוֵרא  צָפָה  זֹאת  וְכָל  במילים:  הכוונה  מה 
ָהעֹולָם?

האם אתם פוגשים בחיים שלכם מקרים מעין אלו?



בס״ד

המנחה מבקש/ת מהתלמידים לכתוב/ לשתף בסיפור אמיתי על 'השגחה פרטית' 
שאירע להם. 

המנחה עורך/ת סבב בו התלמידים מספרים / קוראים מסיפוריהם האישיים. 
המנחה שואל/ת לאחר שיתוף הסיפורים: 

מה הייתה הפרשנות לארוע במהלך התרחשותו? 
האם הפרשנות השתנתה במבט לאחור?  איך?

המנחה מסכמ/ת: בעזרת התרגיל שהמחיש את מהות הקשר הנוצר ביננו לבין ה' 
האמונה  של  קיומה  את  המתארים  וסיפורים  הפרטית,  ההשגחה  בהשפעת 
שלכם,  האישיים  והסיפורים  הבעש"ט,  של  סיפורו  את  שכללו  פרטית,  בהשגחה 

חשנו מעט מטעמה של השגחה פרטית, ומצאנו את קיומו גם בתוכנו.

המקורות  את  בחברותא  לומדים  והם  לזוגות,  התלמידים  את  מחלק/ת  המנחה 
בשנים  (חי  החסידות  תורת  ומייסד  מחולל  הבעש"ט  של  תורתו  מתוך  הבאים 

1698-1760). העזרו בשאלות המנחות העוקבות.

ׁ ּפְָרִטית,  גָָחה  ַהְׁשּ ּבְעִנְיַן  ִׂשיחֹוָתיו  ִמּ אַַחת  ִמּתֹוְך  ִסּפֵר  זַצַ"ל  נְַדבֹוְרנָא  ִמּ ְמָרְּדכַי  ַרּבִי 
ֹוׁש אַָמר:  ֶשַהּבַעַל ֵׁשם טֹוב ַהָּקד

נֹוַסַעת ֲעגָלָה ְמלֵַאת ֶּתבֶן, וְַקׁש ֶאָחד נֹופֵל ֲאחֹוֵרי ָהֲעגָלָה, ַמכְִריזִין  ׁבְֵעת ֶׁשּ
ָׁשַמיִם ַעל ֵאיזֶה ָמקֹום ּבְִדּיּוק יִּפֹל ַהַּקׁש. וְכֵן ּכֲַאֶׁשר נֹופֵל ָעלֶה ֵמִאילָן נִגְזָר ַעל ּ ִמּ

כָל ָעלֶה וְָעלֶה ּבְֵאיזֶה זְַמן יִנְׁשֹר וְיִּפֹל ּובְֵאיזֶה ָמקֹום יִּפֹל. ּופַַעם ְהֶרָאה ַהּבַַעל ֵׁשם 
יַגְּבִיּהו ֶאת ֶהָעלֶה  רַקע וְצִּוָה לֶָהם ֶׁשּ נֹופֵל ָעלֶה ַעל ַהְּקַ טֹוב לְַתלְִמיָדיו ֵאיְך ֶׁשּ

ַתְחָּתיו ְמַהּלֶכֶת ּתֹולַַעת. ָאַמר ַהּבַַעל ֵׁשם טֹוב ֶׁשַהּתֹולַַעת  ִמּ ַהּזֶה, וְָרּאו ֶׁשּ
יְִהיֶה לָּה צֵל".                                     נִצְַטֲעָרה ֵמֹרב ַהחֹם, וְֶהָעלֶה נָפַל ָעלֶיָה ּכְֵדי ֶׁשּ

('רזא דעובדא', שער האותיות, השגחה פרטית אות ג')

גָָחה ּפְָרִטית ַעל ּכָל ֶאָחד וְֶאָחד ֵמַהּנִבְָרִאים וְַהּיְצּוִרים ַהּיֹוֵתר  גִיַח ּבְַהְׁשּ ַמְׁשּ "…ֶשּ
ְקַטּנִים …

בְִריָאתֹו וִיצִיָרתֹו אֹו יְצִיַאת רּוחֹו ּונְִטילַת ַחּיּותֹו  בָעֵי (לא זֹו ּבִלְבַד) ֶשּ  ְּדֹלא ִמּ
(מותו) ֶׁשל ֶאָחד ַהּיְצּוִרים ַהּיֹוֵתר ְקַטּנִים ּגַם ּבְיַּּתוִׁשים ּוזְבּובִים אֹו ּבִנְִטילַת ֲעלֵי 

גָָחה ּפְָרִטית.  ָהִאילָן וְִעְׂשבֵי ַהָּׂשֶדה ּוְתלִיָׁשָתם, ּהוא ּבְַהְׁשּ
ֶאּלָא ּכָל ִענְיְנֵי ַהּגִלְּגּולִים וְַהִּטלְּטולִים ֶׁשל ָעלֶה נְִתלָׁש וְנִָּדף וְזִּחול ּתֹולַַעת ּ

חלק ב׳ - לימוד בחברותא



בס״ד

בַּיָם הכֹל ּהוא ּ בִַּמדְּבָר ּובַּיִּׁשוב…ַעד ְּתנּוָעתֹו ֶׁשל ִׁשלְּׁשול ַהּיֹוֵתר ָקָטן ֶׁשּ
גָָחה ּפְָרִטית ּבְכָל ּפְָרֵטי ּפְָרִטּיּות ּכָל ַהּיְצּוִרים... ּ גָָחה ָהֶעלְיֹונָה ֶׁשִהיא ַהְׁשּ בַַהְׁשּ

רֵאל ַעם ְקרֹובֹו … ּבִפְָרט ׁ כֵן ּבְִמין ַהְּמדַּבֵר (בני האדם) ּבִכְלָל ּובְיְִׂשָ כָל ֶׁשּ וִמּ
בְַָרך ּבֶָהם ּהוא ּבִפְָרֵטי ּפְָרִטּיּות ּכָל ָהִענְיָנִים".  גָָחה ָהֶעלְיֹונָה יְִתּ ֶשַהַהְׁשּ

שאלות מנחות ללימוד המקור:
מה אפשר ללמוד מהדוגמאות של הקש והעלה?

מה זה אומר על הדרך שבה הקב"ה משגיח עלינו כבני אדם?
האם אתם חשים את ההשגחה הפרטית הזו בחייכם היום יומיים?

מהן ההשלכות של המודעות התמידית להשגחה פרטית בחיים שלנו?

ממחיש  זה  בסיפור  בחברותא:  הלימוד  לאחר  במליאה  לסיכום  המקור  ביאור 
הבעש"ט שההשגחה הפרטית נוגעת לפרטי הפרטים של המציאות, ואינה נוגעת 

רק לעניניים שנראים בעיננו כמשמעותיים בחייו של האדם.
יש  פרט  לכל  בבריאה,  מהפרטים  אחד  לכל  ודואג  משגיח  שהקב"ה  מאמינים  אנו 
משמעות, ואין דבר שמתרחש סתם. קיומו של כל יצור נתון להשגחתו של ה' וכלל 
וחומר  קל  אותנו  מלמד  הבעש"ט  ה'.  ידי  על  ומכוונת  נשלטת  בעולם  שלו  תנועה 
שהרי אם התנועה של שלשול בים, יצור קטן ולכאורה חסר חשיבות, מכוונת ויש לה 
בכלל,  האדם  בני  של  תנועותיהם  וכמה  כמה  אחת  על  אז  יתברך,  מה'  תכלית 

והיהודים בפרט, מכוונות לפרטי פרטים בידי ה'.

ה'חלק'
המנחה כותב/ת משפט של ימימה על הלוח- 

'אחורה מקבלים, קדימה בוחרים' 
'יש את הנסתר והגלוי… השמחה כתודה להשגחה העליונה. מה שמסתתר 

היא  הנוכחות האלוקית המשגיחה על כל אחד ואחת…'

הסבר החלק: 
כל מה שהתרחש בעבר היה מדויק עבורי ובהשגחה פרטית, וכל מה שטרם קרה 

נתון לבחירתי. 
ההשגחה היא הדרך של האלוקות "לנהל" את העולם, הנוכחות ולכן גם ההשגחה 

חלק ג׳ - לימוד לאור ימימה



בס״ד

בכל  להודות  ומאפשרת  פנימית  שמחה  יוצרת  בהשגחה  ההכרה  נסתרים.  תמיד 
מצב נתון והרבה פחות להתנגד למציאות החיים.

כתיבת 'מלאכה'
שלבי הכתיבה:

א. התלמידים ירשמו את המשפט אותו המנחה הקריא קודם. 
ב. התלמידים יכתבו במילים שלהם מה אומר להם המשפט/ החלק הזה?  

ג. הנחיות נוספות לכתיבה: 
השגחה  של  מבט  מנקודת  לאירוע  התייחסו  מחייכם.  לארועים  דוגמאות  כתבו 

ולחילופין מנקודת מבט של תפיסת מקריות.
מה ההרגשה בכל אחת מנקודות המבט?

איך אפשר לחזק את התודעה של השגחה פרטית בחיים שלנו?

שיתוף והקראה -
לבוא  צריך  המלאכה  בהקראת  והשיתוף  אישית,  פעולה  הינה  המלאכה  כתיבת 
ממקום של בחירה מוחלטת ונכונות לשתף. אין חובה לשתף, שכן זה עלול להעיב 

על נקיות התהליך האישי.
לאוירה  בהתאם  המנחה  דעת  שיקול  פי  על  להעשות  צריכה  השיתוף  הצעת 

הקיימת בכיתה.
במידה ונעשה שיתוף, המנחה יתן משוב בעזרת  אחד משלושת הכלים הבאים- 3 

הש': שתיקה, שיקוף או שאלה מוליכה. 

לסיום חלק זה המנחה מקריא/ה קטע נוסף של ימימה להעשרה והשראה:
"אם תצא בשחר בבוקר בגינה לראות את הטל והנה רוח קלה ועלי כותרת בגינה,

 טיפת טל כה קטנה כה זעירה, שקופה מוארת, מקרן אור ראשונה, והיא נמצאת 
בקצה עלה, עמידה על המקום, כותרת של ורד בגינה והיא אינה נופלת. 

חוקיות נסתרת למרות הרוח והיא בקצה אינה נופלת"



בס״ד

של  ההבנה  העמקת  לצורך  הבאים  המקורות  את  הכיתה  בפני  מביא/ה  המנחה 
נושא המפגש.

השימוש במקורות לשיקול דעת המנחה.

מקור מס' 1 - הבעל שם טוב
וִיִתי ה' לְנֶגְִּדי ָתִמיד" (תהילים טז,ח). ׁ ""ִׁשּ

בְִחין  ְמַׁשּ ֹו. ּבֵין ּבְִענְיָן ֶׁשּ וּות, ּבְכָל ּדָבָר ַהְּמָאֹרע ַהּכֹל ָׁשוֶה ֶאצְל ַתּ וִיִתי לְׁשֹון ִהְׁשּ ִשּ
אֹותֹו ּבְנֵי ָאָדם אֹו ְמבַּזִין אֹותֹו, וְכֵן ּבְכָל ְׁשָאר ּדְבִָרים... 

בְַָרך, וְִאם ּבְעֵינָיו ָהגּון וְכּו' (ָאז ּ ֹו יֹאַמר "ֲהֹלא זֶה ֵמִאּתֹו יְִתּ יֱֶאַרע ל וְכָל ּדָבָר ֶׁשּ
גַם ָעלַי ָהגּון)" בְוַַּדאי ֶׁשּ

 ('צוואת הריב"ש', אות ב') 

רק  הכוונה  אין  'שיוויתי'.  למילה  הפרשנות  את  מרחיב  הבעש"ט  המקור:  מיקוד 
לזכור את נוכחותו של ה' איתנו בכל רגע, אלא להבין שהכל שווה מלפניו. על מאורע 
מושגח על ידו, באותה מידה בין אם הוא טוב בעיננו או פחות טוב. ומכאן נגזר גם 

יחס הארם למאורעותיו, מתוך הבנה שהכל מאיתו ית' והכל לטובה.

מקור מס' 2 - רבי יצחק אייזק מקאמרנא 
לא יִָּמצֵא ּׁשום ּפְֻעּלָה ְקַטּנָה אֹו ּ ֹּ רֵאל ּובַַּדַעת, ֶׁש פְַרֵסם וְָחקּוק ּבְלֵב יְִׂשָ "ּכְבָר נְִתּ

גָָחה ֶעלְיֹונָה... וְיְִׂשַמח ָאָדם  רה ָחלִילָה, ֶאּלָא ַהּכֹל ּבְַהְׁשּ יְִהיֶה ּבְִמְקֶ גְדֹולָה ֶׁשּ
גִיַח וְחֹוֵמל ַעל ּ ְמאֹד ּבְיִּּסוִרין, וְיְַרִחיב ַּדְעּתֹו ּבֶָהם, ַעל ֶׁשַהֶּמלְֶך ּגָדֹול … ַמְׁשּ

רה, ּהוא ְמַרּפֵא  ַמֲאִמין ֶׁשֵאין ּׁשום ְּתנּוָעה ִמְקֶ בְִרּיָה ׁ… ּכָמֹונִי... וֱֶאּמונָה זֹו ֶׁשּ
רה ּבָעֹולָם ַאף ּדִּבּור ָקָטן, וְַהּכֹל בְִדין ׁ כָל ַּתְחלּוָאיו… כִי ֵאין ּׁשום ִמְקֶ לַּנֶפֶׁש ִמּ

ָשַמיִם נֲַעֶׂשה..." 
('נתיב מצוותיך', נתיב אמונה שביל הראשון) 

מיקוד המקור: דברי הרבי מקאמרנא מוסיפות על דברי הבעש"ט, שלא רק שאדם 
צריך לקבל את הכל כמושגח, אלא אף לשמוח ביסורין שבאים עליו, שגם הם באו 
מחמלת ה' עליו.והאמונה בהשגחה הפרטית היא מרפא לחוליי הנפש, לפחד, לכעס 

וכו'.

חלק ד׳ - עיון במקורות



בס״ד

אברהם  בביצוע  והתולעת  העלה  השיר  את  תשמיע  המנחה 
פריד.

חדש  משהו  על  התלמידים,  ישתפו  ובו  סבב  עורך/ת  המנחה 
שאלה  ממנו/  לחייהם  שיקחו  משהו  הזה/  מהמפגש  שלמדו 

בנושא שנשארה פתוחה בעבורם.
והוא  משמעותי  בנושא  המפגש  נגענו  מסכמ/ת:  המנחה 
ההשגחה הפרטית המלווה כל אחד ואחד מאיתנו. המפגש הוא 
הזה  העיקרון  את  פוגשים  אתם  איפה  לבחון  עבורכם  הזמנה 
בחייכם, ואיך חיזוק האמונה בעיקרון זה משפיע על חייכם ועל 

פועלכם בעולם.

חלק ה׳ - פעילות ושיר סיום



בס״ד

מצורף לשימוש המנחה בהתאם לשיקול דעתו סיפור אמיתי על השגחה פרטית.
תלמידים  מכמה  ולבקש  לחלקים  לחלקו  הסיפור,  בעזרת  הפעלה  לערוך  אפשר 

להמחיז אותו. 

עצבּים בהשגחה פרטית
מאת: הרב נחמיה וילהלם, בנגקוק

לפני כמה שנים טייל בתאילנד יהודי בשם יוסף, עם אשתו ושלושת ילדיו. מספר 
יוסף: "במהלך הטיול שלנו תכננו לנסוע לפוקט לכמה ימים, הזמנו טיסה ובשעה 
המיועדת נסענו לשדה התעופה. כשהגענו לשדה התעופה, גיליתי ששכחתי את 
ועניינים  שלי  העבודה  כל  את  לי  יש  הזה  במחשב  במונית,  שלי  הנייד  המחשב 
הצלחתי  לא  אך  המונית  אחרי  לרדוף  התחלתי  גיבוי.  שום  לי  ואין  שלי,  אישיים 
אחרי  ההיא,  המונית  אחרי  מרדף  והתחלתי  אחרת  מונית  עצרתי  אותה.  לתפוס 

כשעה הבנתי שזה מקרה אבוד, ובלב שבור חזרתי לשדה התעופה".
"פגשתי את המשפחה ונעמדנו בדלפק הבידוק לטיסה לפוקט, אך דיילת הקרקע 
ללא  אך  אותה  לשכנע  ניסינו  הטיסה'.  את  כבר  סגרנו  מצטערת,  'אני  לנו  אמרה 
הצלחה, ניסינו לברר מתי הטיסה הבאה והיא אמרה שבגלל שבאנו מאוחר הפסדנו 
את הכרטיסים ועלינו לקנות כרטיסים חדשים. בלית־ברירה קנינו כרטיסים חדשים 
לטיסה שתצא עוד שעתיים, נעמדנו בתור ומשום מה התור לא התקדם. ניגשתי 
בשבילי,  מדי  יותר  היה  כבר  זה  בוטלה.  שהטיסה  לי  ומודיעים  קורה,  מה  לברר 
'המטוס שיצא לפני  לי:  והוא אמר  ניגשתי בכעס לאחד האחראים לברר מה קרה 
כשעה וחצי התרסק בשדה התעופה של פוקט ולכן סגרו שם את שדה התעופה'. 
יוסף סיים את  בדקתי והתברר שזו הייתה הטיסה שהיינו אמורים להיות עליה". 
הסיפור ואמר: "מדהים כמה קיצונית יכולה להיות תחלופה של רגשות. שעתיים 
קודם לכן כעסתי על כל העולם, הרי זה לא הגיוני, לאבד מחשב יקר, להפסיד עשרים 
שקרה,  מה  לי  כשנודע  אבל  טיסה…  ועוד  טיסה  לפספס  כרטיסים,  על  באט  אלף 
הרמתי את העיניים ואמרתי: ריבונו של עולם, תודה לך! תמורת קצת כסף הצלת 

את חיי ואת חיי משפחתי".
כאן בחורה שהיא  הייתה  לו שלפני כמה שנים  סיים את סיפורו, סיפרתי  כשהוא 
תערוכה  עבור  בהודו  לייצר  אמורה  שהייתה  אופנה  קו  לה  היה  אופנה.  מעצבת 
חב"ד  בבית  ולאווירה  לשיעורים  מאוד  והתחברה  בבנגקוק  עברה  היא  באירופה. 

ודחתה את הטיסה שוב ושוב כדי להמשיך ללמוד. אחרי כמה ימים היא שמה לב 
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בס״ד

שכבר לא נשאר לה מספיק זמן עד התערוכה, והחליטה לנסוע באופן מידי. זה היה 
יום לפני חג השבועות וניסיתי לשכנע אותה שתישאר כבר לחג, אבל היא הייתה 

כבר ממש לחוצה והחליטה לנסוע.
רק כשהגיעה לשדה התעופה, היא שמה לב שאין לה את הכרטיס (באותו זמן עדיין 
היו צריכים כרטיס נייר), וצלצלה לשאול אם מצאנו את זה בבית חב"ד או בסוכנות 
חב"ד  לבית  חזרה  היא  שעתיים  ואחרי  הכרטיס,  את  מצאנו  לא  לצערי  הסמוכה. 
עכשיו  שומעת  היית  "אם  ושאלתי:  אליה  פניתי  עצובה.  מאוד  נראית  והייתה 
שהמטוס שהיית צריכה להיות עליו התרסק וכולם נהרגו, היית שמחה שלא עלית 
על הטיסה?", היא ענתה בחיוב, ואז אמרתי: "שלוש מאות איש צריכים להיהרג כדי 
שתביני שלא היית אמורה להיות על הטיסה הזו? בעזרת ה' הם יגיעו בשלום וגם 
את תגיעי בשלום מיד לאחר החג". כמובן שבדיעבד היא שמחה מאוד שנשארה 

בחג, וזכתה לראות איך ההשגחה הפרטית הובילה אותה.
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