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מערך 1 חשוון

קורות החיים שלי:

שמי:                                                              

סניף:                                                              

השכלה: ]המשפחתון שלי/הגן שלי/המורים שלי/חוגים שונים[

                                                                                                                        

                                                                                                                        

                                                                                                                        

גיל התחלתי לחייך, מתי התחלתי לדבר, מתי הלכתי, אפשר להוסיף  ]באיזה  ניסיון: 
תמונות[

                                                                                                                        

                                                                                                                        

כישורים: ]ציור/ריצה/ קליעה/ ריקוד/ וכן הלאה[

                                                                                                                        

                                                                                                                        

דברים שלא ידעתם עליי: ]דוגמה: בגיל שנה עליתי ארצה מחו"ל[

                                                                                                                        

                                                                                                                        

קשיים שהתגברתי עליהם: ]דוגמה: עד גיל שש ישנתי עם מוצץ בפה[

                                                                                                                        

                                                                                                                        

דברים שאני אוהב לעשות: 

                                                                                                                        

                                                                                                                        

מבצע החודש
קורות חיים

'קורות החיים  נכריז בתחילת החודש על מבצע 
דף  את  החודש  סוף  עד  שיביא  חניך  כל  שלי': 
מלא,  הבא[  בעמוד  ]מצורף  חיים'  ה'קורות 
והסבים  מההורים  תעודות  או  תמונות  בתוספת 
פרס  על  להגרלה  יכנס   - הטובה  הדמיון  כיד   -
כל  אישיותו של  ידגישו את  החיים  קורות  גדול. 
חניך, יתנו לו ביטוי חשוב, ויגרמו לו להעריך את 

עצמו מחדש.
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מערך

1

ולפחד  כולם',  'כמו  לעשות  לעיתים  לנו  גורם  החברתי  הלחץ 
מלעשות מה שצריך. השולחן ערוך כותב בסימן א סעיף א: "ולא 
המעשה  את  לעשות  צריך  אדם  עליו!"  המלעיגים  מפני  ייבוש 
לזה  החברה.  מתגובת  לחשוש  ולא  העולם,  את  לתקן  הנכון, 
צריך  שכך  בעצמי,  בטוח  להיות  עצמי!  ביטחון  היום:  קוראים 

לעשות ולא ללכת שבי אחרי אחרים.

עם זאת, עלינו לשמור על ענווה, לא להתגאות, ולהשתדל לחיות 
בשלום עם החברה ולא להיכנס לסכסוכים ולמריבות.

אז איך מצד אחד שומרים על ביטחון עצמי, ומצד שני מתרחקים 
מגאווה ומתנהגים בענווה? הבה נחכים!

מתכון מנצח להצלחה - 
ענווה וביטחון עצמי!
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מערך 1 חשוון

שאלה לדיון 

האם ענווה פירושה לחשוב שאני גרוע? שאני לא שווה כלום?. 1

גאוותן? מי שחושב שהוא . 2 הוא בעצם  כל מי שמשוכנע שהוא מוכשר, 
שר יפה, מצייר באופן מיוחד, יפה תואר יותר מחבריו, בעל כושר גופני 

מעולה, הוא גאוותן?

תשובה

שקיבל  המיוחדים  הכישרונות  את  להכיר  שלו,  המעלות  את  לדעת  צריך  אחד  כל 
בעבודת  ולהצליח  להתקדם  יוכל  כך,  רק  שלו.  המיוחדות  ביכולות  ולשמוח  משמים, 

הבורא. זה ממש לא גאווה!

שני  תמיד  עמו  לשאת  נהג  החסידות(  )מגדולי  זצ"ל  מפשיסחה  בונים  שמחה  הרב 
פתקים קטנים בכיסי מעילו, פתק אחד בכיסו הימני ופתק שני בכיסו השמאלי.

על פתק אחד, היה רשום המשפט מהגמרא: "בשבילי נברא העולם" )סנהדרין לח, 
א(. כלומר, כל אדם צריך להרגיש שהוא האיש המרכזי בעולם, כל היקום כולו מצפה 

למעשים הנכונים שלו, שיתקנו את העולם!

על הפתק השני, היו רשומות מילותיו של אברהם אבינו: "ואנוכי עפר ואפר" )בראשית 
יח, כז(. כלומר, אני לא מיוחד יותר מאחרים, אין לי סיבה להתבלט ולהתגאות.

יחיה עם שני הפתקים הללו? הרבי לימד והסביר, שאדם  אז איך יתכן שאדם אחד 
צריך לזכור את שני הדברים האלו: מצד אחד, אני יחיד ומיוחד בתפקיד שלי ובאישיות 
שלי, הקב"ה מחבב אותי כבן יחיד. מצד שני, אין לי סיבה להתגאות, כי לא בניתי את 

האישיות שלי בעצמי, הכול מתנת שמים.

הבה נגדיר זאת בקיצור במילים שלנו:

הגאוותן אומר: "רק אני יכול! רק אני יודע! מה אתם יודעים בכלל? כולכם אפסים!" 
כך מרגיש הגאוותן בלב. הוא מרגיש שהוא שווה יותר מכל האחרים.

העניו אומר: "גם אני יכול! כל הכבוד לכם, אולי אוכל גם אני לעזור? נראה לי שיחד 
נהיה צוות מנצח!" העניו מכיר את המעלות של עצמו, אבל מעריך גם את האחרים 
ולא פוסל אותם. העניו מרגיש שהאחרים שווים לא פחות ממנו, ומסוגל לפרגן להם 

על מעלותיהם.

סיפור | משפיל גאים ומגביה שפלים

חיליק ועזריאל למדו באותה כיתה, עוד מימי הגן.

במשחקים,  בלימודים,  בכיתה.  ביותר  המוצלח  היה  חיליק  ומתמיד,  מאז 
יותר מכולם... חיליק היה מספר בהתלהבות על  בטיולים, תמיד חיליק היה 
לא  חיליק  ומוכשר.  מוצלח  הוא  כמה  החברים  לכל  ומתאר  שלו,  ההישגים 
היה מסכים להיות חבר של כל אחד. רק ילדים שהיו בעיניו מספיק מיוחדים 
ויפים,  חדשים  בבגדים  תמיד  לבוא  הקפיד  חיליק  לקרבתו...  זכו  וחשובים, 

וזלזל בילדים שהיו נראים לו 'חלשים' או 'מוזנחים'.

עזריאל, היה ההיפך הגמור. הוא היה ילד רגוע, צנוע ושקט. הוא קיבל במבחנים 
ציונים בינוניים, התחבר לכל מי שהסכים להיות חבר שלו, לבש בגדים נקיים 
ונעימים אבל לא יקרים במיוחד. עזריאל היה נעים לסביבה, והיה משוחח גם 
עם התלמידים החלשים וה'פשוטים' שחיליק היה דוחה בזלזול. יחד עם זאת 
עזריאל היה שמח בחלקו, בטוח בעצמו, ולא היסס לרגע בדרך שבחר לעצמו. 
למרות שהוא לא השוויץ כלל כמו חיליק, היה ניתן לראות שהוא מרוצה מאוד 

מהחברה בה הוא נמצא, מההישגים שלו, ובכלל מהחיים.

הכיתה  חברי  כל  קיבלו  אחד  יום  התיכון,  מסיום  שנה  עשרים  אחרי שחלפו 
הזמנה ל'מפגש בוגרים' מיוחד. בהזמנה היה כתוב שאחד מחברי הכיתה חלה 
ויש צורך בהתגייסות של כולם כדי  'ניוון שרירים',  במחלה חמורה שנקראת 
לעזור  רצון  מתוך  גם  למפגש,  הגיעו  הכיתה  חברי  רוב  להשתקם.  לו  לסייע 

לחבר ותיק, וגם מתוך סקרנות לפגוש את כל חברי הכיתה מהילדות.

משפחות.  והקימו  התחתנו  והתבגרו,  גדלו  כולם  שחלפו,  השנים  בעשרים 
במהלך המפגש, כל אחד סיפר על עצמו, מה קרה איתו בינתיים, במה הוא 

עובד...

ההפתעות הגדולות ביותר היו – חיליק ועזריאל.

מורה  היה  הוא  בחייו.  מאוד  והתקדם  הצליח  והנעים,  השקט  הילד  עזריאל, 
מסור, השקיע את עצמו בחינוך, והמציא שיטה מיוחדת לסייע לילדים חלשים. 
ובתי  מכל העולם מזמינים אותו למסור הרצאות על השיטה המיוחדת שלו, 
את  לחנך  כיצד  והמורים  המנהלים  את  להדריך  שיבוא  מתחננים  רבים  ספר 
מאושר  והוא  העולם,  בכל  שנמכרים  חינוך  ספרי  כתב  עזריאל  התלמידים. 

מחייו ומעבודתו.
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מערך 1 חשוון

הפעלה | יופי או יציבות?

משפט פתיחה: 

משחק מהנה שיביא לידי ביטוי את כושר היצירה שלנו, ויעניק לנו מוסר השכל חשוב.

הסבר כללי: 

מעמידים שני ארגזים זה מול זה, אחד יפה והשני יציב, ומודדים מי עמיד יותר מול 
ניסיונות עקירה ובפני חבטות.

חומרים נדרשים:

2 קופסאות קרטון גדולות.	 
חומרי צביעה – גואש וכדומה, או דפים צבעוניים ודבק לקישוט הקרטון.	 
אבנים או חפצים כבדים.	 
כדור.	 

הסבר מפורט בשלבים:

בלונים . 1 לו  להוסיף  אפשר  עין.  ומושך  יפה  שיהיה  אחד,  קרטון  ארגז  מקשטים 
וכדומה, כיד הדמיון הטובה. 

את הקרטון השני ממלאים באבנים או בחפצים הכבדים.. 2

מעמידים את שני הקרטונים סמוכים זה לזה.. 3

זורקים כדור ממרחק שווה, על כל אחד מהקרטונים. בוחנים: מה קרה לקרטון . 4
היפה? מה קרה לקרטון היציב?

בועטים בכל קרטון בעיטה אחת. בוחנים את התוצאה. מי נעקר ממקומו? מי . 5
נשאר?

מתיישבים על כל קרטון בנפרד. בוחנים את התוצאה.. 6

ולא ליפול מכל . 7 מסקנה: היציבות הפנימית מסייעת לנו להישאר נטוע במקום 
קושי חברתי. אבל מי שמשקיע רק ביופי חיצוני, עלול להיעקר ממקומו ולהישבר 

מכל אירוע חברתי.

ואילו חיליק המוצלח והחזק, לא התקדם לשום מקום מיוחד... הוא עבר כמה 
מתברר  תחום...  בשום  הצליח  לא  אבל  עסקים,  איש  להיות  ניסה  עבודות, 
שבכל מקום אליו הגיע, האנשים לא אהבו לעבוד איתו, כי לא היה נעים להם 
לשמוע את ההתרברבות שלו, ולכן הוא נאלץ לחפש בכל תקופה קצרה עבודה 
חדשה... השחצנות של חיליק עצרה אותו, ולא נתנה לו להצליח בשום תחום.

 תובנה

הגאווה מרחיקה אותנו מההצלחה. היא גורמת לנו להפסיד חברים, להיכשל במקומות 
חדשים ולא ללמוד מאחרים.

לעומת זאת הענווה שבאה מתוך ביטחון עצמי נכון, מרוממת את הנפש! היא מאפשרת 
לנו להתקדם, להצליח, לרכוש חברים חדשים וללמוד מכל אחד.

יכול"  יכול!" היא הורסת, מזיקה וטיפשית. הידיעה ש"גם אני  המחשבה ש"רק אני 
היא בונה ומעצימה!

הגאוותן חושב לעצמו: רק אני יכול! ולכן לא מוכן לשמוע עצות ולהקשיב לאחרים. 
בסוף, הגאוותן מפסיד ונכשל, ולא מסוגל להודות בהפסד... העניו לומד ושומע, ומתוך 

ביטחון עצמי הוא מתקדם אט אט ומצליח באמת.
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מערך

ראיתם פעם תקרה מזכוכית?

למעשה התקרה הזו מוכרת בעיקר מהביטוי הנפוץ "לפרוץ את 
תקרת הזכוכית". הכוונה היא לכך שאנשים עוצרים את עצמם, 
להם  שנראה  מפני  רק  ועוד,  עוד  ולהצליח  מלהתקדם  ונמנעים 
שקיימת איזו תקרה שקופה בלתי נראית, המונעת מהם להמשיך 
לעבור  ניתן  תקרה!  שום  אין  באמת,  אבל  למעלה.  בדרכם  עוד 

ולהתקדם הלאה.

הגיע הזמן לפרוץ את תקרת הזכוכית האישית שלנו... 

אני מסוגל!

2 תובנה: 

אמיתי  פנימי  בביטחון  להתמלא  מבפנים,  שלו  האישיות  את  לבנות  צריך  אחד  כל 
הנובע מקיום מצוות, תיקון המידות, קשר חם ופורה עם משפחה וחברים. להשקיע 
יופי חיצוני אך הם לא מועילים  פחות בביגוד, אמירות שנונות וצחקוקים, שהם רק 

בשעת קושי או בשעת אתגר חברתי.
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מערך 2חשוון

שאלה לדיון 

שני ילדים חמודים בני עשר, ראובן ושמעון, רוצים לטפס על עץ במטרה להגיע 
לצמרת, למקום הגבוה ביותר. האם הם יצליחו?

בואו נראה:

ראובן מלא חששות כרימון. "איך אני אצליח להגיע עד למעלה?", הוא חושב 
לעצמו. הוא מרים את עיניו, וצמרת העץ נראית לו בשמים. "אין סיכוי", הוא 
פסיעה  ועוד  פסיעה  עוד  לטפס.  ומתחיל  אומץ  אוזר  הוא  זאת  בכל  מחליט. 
ו – קנאק! הענף שהוא דורך עליו נסדק. "זהו זה! מה אמרתי לכם? זה בלתי 

אפשרי, זה מפחיד מדי, העץ לא יציב, זה מסוכן!", והוא יורד מהעץ.

'חת  הבעיה?  מה  הזה?  "העץ  ואומר:  המדובר  העץ  את  רואה  מגיע,  שמעון 
שתיים, אני למעלה". הוא מסתער על העץ, עולה ועולה, פסיעה ועוד פסיעה 
ו – קנאק! "מה זה?", הוא שואל את עצמו, ועונה: "אה, הענף הזה לא יציב, 
הוא  וכך  מצאתי...".  הנה,  ש...  איפה  עליו,  לדרוך  יותר  בטוח  מקום  אחפש 

ממשיך ועולה ועולה, עד שהוא מצליח להגיע לצמרת.

מה ההבדל בין שני הילדים?

שניהם בנים בני אותו גיל, בעלי כוח פיזי דומה, מטפסים על אותו עץ בפעם 
הראשונה בחייהם, מה עוצר את ראובן? מה מקדם את שמעון?

תשובה

יותר: תחושת מסוגלות  או במילה בהירה  "בטחון עצמי",  גלוי ששמו   / הבדל סמוי 
עצמית.

גם לשמעון אין ניסיון עבר בטיפוס על העץ הזה. אבל – יש לו נכס יקר יותר, שנקרא: 
תחושת מסוגלות עצמית.

הוא תופס את עצמו כילד שמסוגל לעמוד באתגר ולהצליח בו.

בלבד.  האישית  דעתנו  זו  אבל  הצמרת.  עד  ולהגיע  לטפס  מסוגל  ראובן  גם  בינינו, 
זאת. הדימוי העצמי שלו  אינו מאפשר   – – לצערנו  כרגע  ראובן  הדימוי העצמי של 

נמוך מדי.

סיפור 1 | מחסום ארבע הדקות

ריצת מייל היא תחרות ריצה מקצועית שבה רצים מרחק של מייל )התאחדות 
האתלטיקה הבינלאומית מחשיבה את המייל בתחרות זו כ-1,609.32 מטר(.

במשך שנים ארוכות, לא הצליח אף אדם בעולם לשבור את השיא המינימלי: 
ארבע דקות. היו שרצו במשך חמש דקות, אחרים קיצרו לארבע וחצי, אלופים 
עולמיים של ממש הגיעו לארבע דקות, אבל אף אדם לא הספיק לרוץ מייל 

שלם בפחות מארבע דקות תמימות.

"זה בלתי אפשרי מבחינת כוחות הגוף", הסבירו רופאים.

"זה לא יתכן בשום אופן", טענו מדריכי ספורט.

היו משוכנעים שלא  הם  דקות.  לארבע  להגיע  כוחם  בכל  ניסו  התחרות  רצי 
יצליחו לרדת אל פחות מארבע דקות, וכיון שאף אחד לא הצליח להפריך את 

ההנחה הזו, היא הלכה והתחזקה.

העולמי,  השיא  את  שבר  הוא   ,1954 במאי  ב-6  באניסטר.  רוג'ר  שהגיע  עד 
והצליח לרוץ בפחות מארבע דקות! מאז נשבר השיא שוב ושוב, ורצים רבים 
אחרים הצליחו ללכת )או לרוץ( בעקבות רוג'ר. כיום השיא העולמי עומד על 

 .3:43

שאני  הנחתי  הסיום,  קו  על  שהתמוטטתי  אחרי  הריצה  ממסלול  "כשקמתי 
מת" כך סיפר רוג'ר באניסטר מיד לאחר ששבר לראשונה את מחסום האמונה 

המגביל הזה.

הוא גרם לעצמו לבצע את ה"בלתי אפשרי", לא רק באמצעות אימונים גופנים, 
כי אם גם באמצעות חזרה מתמדת על האירוע בדמיונו פעמים רבות. הוא היה 
נח במיטתו, ובדמיונו ראה את עצמו שובר את השיא ופורץ את מחסום ארבע 
שזו  האמין  הוא  מבחינתו  כי  עד  רב,  כה  רגשי  בלהט  זאת  עשה  הוא  דקות. 

עובדה קיימת! רק כך הצליח לפרוץ את המחסום הבלתי עביר.

הדבר המעניין בפריצת הדרך שלו, היה השפעתה על אחרים. בכל ההיסטוריה 
דקות.  בפחות מארבע  מייל  לרוץ  איש מלפניו  לא הצליח  המין האנושי,  של 
האמונה באי היכולת לפרוץ את מחסום הארבע דקות הייתה כה חזקה, עד 
שהמומחים עצמם חיזקו אותה בהוכחות מדעיות לכאורה וכך באופן "מפתיע" 

זו אכן הייתה המציאות.

רופאים  שנה!  כתשעים  נמשכה  הדקות  ארבע  מחסום  של  ההיסטוריה 

15 14



מערך 2חשוון

שום  לך  אין  המאמץ,  על  "חבל  הבור  מפתח  וצועקים  בתנועות  לו  מסמנים 
סיכוי בעולם, הפסק את המאמץ והסבל שלך ופשוט תמות".

ובסופו של  יותר חזק...  לנסות, הוא קפץ אפילו  זאת הצפרדע המשיך  ובכל 
דבר...

הוא נתן ניתור כזה חזק, והצליח לצאת החוצה מהבור!

כשהוא יצא החוצה, שאלו אותו חבריו הצפרדעים: "איך עשית את זה? הבור 
היה ממש עמוק!" 

בשפת הסימנים הסביר להם הצפרדע הזה כי היא חרש...

הוא לא שמע מה אומרים לו, אבל מאוד התרגש מה'תמיכה', ה'עידוד' ונפנופי 
הידיים של הצפרדעים.

כי המסכן החרש, חשב שמראים לו שהוא מסוגל ויכול!

 תובנה

מתברר כי הצפרדע פירש את התנועות והצעקות כעידוד ולא ההיפך, ואם היה בריא 
ושומע היה בוודאי מתייאש כמו חבירו ומת.

הבה נלמד מכאן להאמין בעצמינו, ולאטום אוזנינו מלשמוע כל מיני אנשים שמנסים 
להוריד אותנו מהדרך שלנו ומהאמונה בדרכנו.

ופיזיקאים בתחילת המאה ה-19 הכריזו שריצת מייל בפחות מ-4 דקות היא 
בלתי אפשרית ואף מסוכנת, משום שהריאות לא מסוגלות לספק לגוף חמצן 

בכמות מספקת.

37 רצים נוספים!  ובפועל, שנה לאחר ששבר רוג'ר את המחסום, שברו אותו 
בשנה לאחר מכן חזרו 300 רצים נוספים על ההישג...

מה שמוכיח בבירור, כי רק מפני שאנשים לא האמינו ביכולת העצמית שלהם, 
הם לא הצליחו להתקדם. רוג'ר גרם להם להאמין בעצמם, והם החלו להצליח.

 תובנה

ראו כמה גדול כוחה של אמונה בעצמי! היא מאפשרת להשיג דברים בחיים, אפילו 
דברים שעד לפני רגע היו נראים דמיוניים לחלוטין!

האם בחיים שלכם ישנם מחסומים שאינכם מצליחים לשבור? מה יכול לעזור לכם 
לעשות את זה?

סיפור 2 | כוחן של מילים

להקה שלך צפרדעים טיילו להם ביער, לפתע נפלו שני צפרדעים לבור עמוק 
מאוד.

כל שאר הצפרדעים התגודדו יחד סביב. כשהם ראו עד כמה הבור עמוק, הם 
צעקו לצפרדעים שנפלו: "חבר'ה אין לכם שום סיכוי שתצאו מכאן בחיים... 

אתם נחשבים כבר למתים... חבל לכם בכלל להתאמץ!"

אך לצפרדעים שנפלו לא היה שום חשק לוותר על חייהם בכזאת קלות, והם 
התעלמו מהצעקות והסימנים של חבריהם מלמעלה וניסו לקפוץ החוצה בכל 
בכל  להם  ולסמן  להם  לצעוק  ממשיכים  שבחוץ  שהצפרדעים  בשעה  כוחם, 

מיני דרכים עם הידיים שאין להם סיכוי "בחיים לא תצאו מכאן..."

הוא פשוט  כוחותיו,  לבסוף בעצתם של חבריו, אפסו  אחד הצפרדעים שמע 
נכנע ומת בקרקעית הבור.

אך הצפרדע השני, לא ויתר. הוא ניסה והמשיך בכל כוחו בשעה שהצפרדעים 
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מערך

נאמר בפסוק: "מוסר ה' בני אל תמאס" )משלי ג יא(. פירשו חכמי 
המוסר: "מוסר השם" המוסר שהקב"ה מלמד אותנו, הוא: "בני, 
אל תמאס", בן המלך אתה, אל תמאס במעמדך החשוב והנישא! 

תתנהג כראוי למעמדך הרם!

ובאמת, דווקא מתוך הכרת מעמדו הרם של ה'עצמי', מגיע אדם 
לשלימות מוסרית ולקיום המצוות.

היום נלמד איך ועד כמה להעריך את עצמינו, להאמין בעצמינו 
ולצפות מעצמינו להצלחה מקסימלית. 

ואהבת את... עצמך!

3 הפעלה | מרוץ שקים

Á !מתאים לפעילות בשטח פתוח

משפט פתיחה: 

משחק משעשע ותזזיתי, המלמד המון על נכונות לכבוש יעדים בחיים.

הסבר כללי: 

מנתרים בתוך שק, ובעזרתו, עד קו מסומן וחזרה.

חומרים נדרשים: 

]אפשר להחליף את הידיות ב"שלייקס"[.  ביד,  ידיות קצרות לאחיזה  יוטה עם  שקי 
איפה משיגים שקי יוטה? בחנויות לחומרי בנין.

הסבר מפורט בשלבים:

מסמנים קו מטרה במרחק 10 מטר מהקיר.. 1

נכנסים לשקים, ועומדים ליד הקיר.. 2

עם מתן האות, מנתרים בקפיצות עד קו המטרה, וחזרה.. 3

מנצח: מי שחזר ראשון.. 4

הערות:

זהירות מרצפה רטובה! זה עלול להחליק!

ניזהר מנפילות, נשגיח בשבע עיניים.

כדאי לנסות כמה פעמים עד שמבינים את הרעיון, שלא נמעד במשחק האמיתי.

תובנה:

"לאט, אבל בטוח" זו לא רק סיסמא, זו דרך חיים! כל אחד מאיתנו יכול להתקדם, 
בדרכו שלו, עם התכונות המיוחדות שלו. מי שיתמיד בהתקדמות, בסוף יצליח! הרבה 

מעבר למה שנראה לנו מתחילה!
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שאלה לדיון 

התורה מצווה אותנו "ואהבת לרעך כמוך". הפסוק הזה הפך למפורסם מאוד 
בכל העולם, ובני אדם לומדים ממנו כי עליהם לסייע לזולת ולהיות רגישים 

לסביבה.

"ואהבת  נגלה דבר מענין: התורה לא אומרת לנו  אם נתבונן היטב בפסוק, 
מעניינת  מאוד  בצורה  זאת  לנו  לומר  בוחרת  התורה  מאוד!"  מאוד  לרעך 
"ואהבת לרעך, כמוך!" תאהב את השני, כמו שאתה אוהב את עצמך, מדוע 

בחרה התורה לומר זאת דווקא כך?

תשובה

לומדים מכך חכמי המוסר שקודם כל אדם צריך לאהוב את עצמו, ובנוסף לזה, מצוה 
אותו התורה לאהוב גם את חברו. אבל אסור לי לשכוח את האהבה לי עצמי.

מה זה אומר לאהוב את עצמי? ולמה זה חשוב?

ששמח  ילד  אחרים.  גם  ולאהוב  ולהתקדם,  להצליח  יכול  עצמו,  את  שאוהב  ילד 
ורוצה  וחברים, קם בבוקר בשמחה  - כישרונות, משפחה  לו  נתן  במתנות שאלוקים 
להצליח במשחק, יכול לתת לאחרים בכיף ובהנאה! אבל ילד שלא סובל את עצמו, 
מתבייש בכישרונותיו וחש כי הוא טועה ונוהג לא נכון, קשה לו לתת לאחרים ולסייע 

להם בשמחה.

אז ילדים יקרים, קחו מדי פעם נשימה עמוקה ותחשבו על המעלות העצומות שלכם! 
תאהבו את עצמכם! תעריכו את הפוטנציאל העצום שהקב"ה טמן בתוככם! ודעו, על 
כל אחד ואחד מכם אפשר לרשום רשימה ארוכה ארוכה, באורך של מחברת שלימה, 

של כישרונות ומעלות מיוחדות שיש לו.

הבה נקשיב לסיפור הבא, הממחיש את דברינו בצורה מעניינת: 

סיפור | "זכית בלוטו"

מנשה הינו אדם מבוגר, השופע אימרות חן ופניני חכמה.

הוא עסק רוב חייו בפריטת מט"ח, מה שמכונה צ'יינג'. אך את חיוכו לעולם 
לא הפסיק, גם כש'נעקץ' כמה פעמים בידי בני עוולה.

באותו יום הולך לו מנשה ברחובות ראשון לציון, והנה הוא פוגש את נכדו של 
חברו הוותיק, העונה לשם איציק.

מנשה פותח על איציק חיוך ענק, אך הוא מיד נסוג במבוכה ממבע פניו של 
איציק. היה נראה בעליל כי איציק נמצא במצב רוח לא טוב.

מנשה לא מתייאש ומיד שואל בהתעניינות כנה "מה קורה איציק? אתה לא 
נראה טוב היום. בוא ספר לי מה מעיק עליך!"

איציק מושך בכתפיו וזורק בחצי פה "עזוב, סתם מצב רוח מזופט".

"סתם?! מה זה סתם?" מנסה מנשה למשוך את איציק.

משראה שאיציק לא בעניין, התיישב מנשה עם איציק על הספסל ליד המכולת, 
מניח יד על כתפו ואומר לו: "תשמע איציק, אני לא מבין, פשוט לא מבין אותך 

– איך זה שאתה לא קופץ משמחה עכשיו?"

איציק מתבונן במנשה ושואל "מה פירוש? קרה משהו שאני לא יודע?"

"בטח!" אומר לו מנשה.

"מה??" עכשיו איציק כבר דרוך כולו... "למה בדיוק אתה מתכוון?"

מנשה מרוצה מההנחתה שהרים לו איציק, ומיד מניח יד על כתפו של איציק 
ומרגיע: "כשאדם זוכה בלוטו הוא קופץ משמחה, אתה יודע למ...?" מנשה לא 

הספיק לסיים משפט ואיציק קפץ "אבא שלי זכה בלוטו???"

מנשה כמעט פצח בריקוד. סוף סוף אבא שלו יהיה עשיר, ויוכל להגשים את 
ונוצצים,  חדישים  חדר מלא משחקים  רוחו  בעיני  ראה  כבר  הוא  משאלותיו! 
אופניים משוכללות, מכונית פאר שתיקח אותו ללימודים. אחח... איזו שמחה!

"חכה, חכה, תן לסיים משפט ותבין", מחייך מנשה. "כשאדם זוכה בלוטו הוא 
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מערך 3חשוון

הפעלה | אחד יחיד ומיוחד

משפט פתיחה: 

נראה איך פרט אחד יכול לשנות את כל התמונה.

הסבר כללי: 

חידות גפרורים קלות, במקום גפרורים משתמשים בחפצים גדולים מזדמנים.

הסבר מפורט בשלבים:

נחפש יחד 26 מקלות וגזרי עצים, באורך )בערך( מטר כל אחד. אפשר להדביק . 1
שיפודים זה לזה.

נסדר אותם בשני תרגילים כמו בשתי התמונות המופיעות כאן.. 2

כעת לשלב החידות:. 3

חידה ראשונה:. 4

הוצאת  בעזרת  לנכון  התרגיל  את  להפוך  ניתן  כיצד  העליונה.  בתמונה  הביטו 
ובכך  משמאל,  הראשון  הגפרור  את  נוטלים  )תשובה:  בלבד?  אחד  גפרור/מקל 

הופכים את ה-70 ל-10(

מצאתם? יופי. . 5

כעת לחידה השניה:. 6

טלו את הגפרור/מקל שהוצאתם מתמונה 1 והניחו בתמונה 2, כך שגם התרגיל 
 11 2 יהיה תקין. )תשובה: מוסיפים את הגפרור לתוצאה, כך שבמקום  בתמונה 

יתקבל 71(

תובנה: 

שימו לב - גפרורון אחד קטן, הפך את התוצאה לגמרי! כך יכול ילד אחד לשנות את 
כל הכיתה לטובה! זהו כוחו העצום של היחיד. כל אחד מאיתנו, ממלא תפקיד מיוחד 

בעולם, ובלעדיו העולם חסר! הבה נתקדם למימוש העצמי שלנו!

קופץ משמחה, אנשים חושבים שהוא שמח כי הוא זכה בסכום כ"כ גדול, אבל 
זו טעות, שטרות הכסף הן רק ערימת ניירות...

הוא מאושר לא משום שהוא זכה במיליון דולר, אלא מפני שהוא זכה כעת 
יכול  והוא  לפניו,  פתוח  כולו  שהעולם  מרגיש  הוא  אינסופיות,  באפשרויות 

לעשות מה שירצה".

כעת הישיר מנשה מבט לעיניו של איציק ואמר "אתה צעיר, לפניך הזדמנויות 
אינסופיות, אתה יכול להיות רב גדול, רופא גדול, או כל אדם מפורסם, אתה 
יכול להיות הכל... ולכן עליך לרקוד מרוב שמחה! עליך לשמוח ולחייך חיוך 

של מיליון דולר!"

לשמע הדברים עלתה ארשת חיוך על פניו של איציק, והיה נראה כי הדברים 
השפיעו עליו עמוקות.

 תובנה

עליך לאהוב את עצמך ולהעריך את מתנות הקל שמצויות בך, להעריך את הפוטנציאל 
האלוקים  צלם  את  להעריך  מימוש(,  לידי  מגיע  הוא  תמיד  לא  אם  )גם  בך  הגלום 

הטבוע בך.

אחת הטכניקות הפשוטות היא להתמקד במעלות שלנו - בכל יום נטפח לעצמינו על 
השכם על הדברים הטובים שבנו. האם אני חבר אכפתי? שאפתן? ישר? נלמד להנות 

מהכוחות בהם זכינו.

לאהוב את עצמי זה האל"ף-בי"ת בחיים. לפעמים זה גם יותר קשה מלאהוב מישהו 
לסלוח  מהקב"ה,  שקיבלנו  המתנות  את  להעריך  במעלותינו,  להכיר  נלמד  אחר. 
ונוותר על כל  זולתינו. אך לא נמחק את עצמינו  לעצמינו, ומתוך כך לאהוב גם את 

אישיותנו למען החברה.

קל לנו לתרץ את עצמינו ולטעון "אני לא מסוגל", "אין לי כישורים מתאימים", "אני 
לא בנוי לזה". אבל האמת המאתגרת והמחייבת היא – "אני מסוגל!" "אני כשרוני!" 

"אני בנוי לכל אתגר!"

נאהב את עצמינו, נתבונן במעלותינו, ונתכנן קדימה איך להצליח.
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מערך

"הרוב קובעעעע! הרוב קובעעעע!"

גם אצלכם בכיתה מדקלמים את הסיסמה הזו? בבתי ספר רבים 
הרוב קובע במה ישחקו, מי יחליט על כללי המשחק, היכן תיערך 

המסיבה וכדומה. כל החלטה מתקבלת על פי הרוב. הגיוני, לא?

זכות להשמיע את דעתו? האם  השאלה היא, האם יש למיעוט 
אני יכול לקום ולהגיד לכל הכיתה שאני חושב אחרת, ולדעתי הם 

משחקים את המשחק בצורה שגויה ולא מהנה?

או שאולי צריך לשתוק, לקבל את הכרעת הרוב בראש מורכן!

מה אתם אומרים?

ומשלים מרתקים במיוחד,  גדוש סיפורים  נצלול אל מערך  בואו 
כל  מול  בגאון  לעמוד  היחיד  של  וחובתו  זכותו  את  המבטאים 

העולם!

 לחץ חברתי?
כך נתמודד
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 ביטחון עצמי"א | פתש חשוון+ | 8ירחון פעילות 'יחדיו' | יסודי 
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 אחד יחיד ומיוחד|  הפעלה
 

 .אחד יכול לשנות את כל התמונהנראה איך פרט פתיחה:  משפט
 

 .חידות גפרורים קלות, במקום גפרורים משתמשים בחפצים גדולים מזדמנים כללי: הסבר
 

 :בשלבים מפורט הסבר
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מערך 4חשוון

'כל העולם' מאמין בדברים כאלו, זה נראה רציני מאוד. אף אחד לא מעז להטיל 
ספק באלילים, פן ייחשב למשוגע, מה, אתה הולך נגד 'כולם'?

אבל את אברהם העברי זה לא עניין. הוא הגיע מזמן למסקנה שהאלילים לא 
אף  הוא  אותם.  לעבוד  טעם  כל  אין  וכי  עשויים,  הם  ממנו  מהעץ  יותר  שווים 
השכיל להעמיק במחשבתו ולקלוט שהעולם הזה לא קיים סתם כך, וכי יש לו 
מתכנן שיצר אותו ומנהל אותו, המתכנן הזה הוא 'אלוקים'. אברהם החל להפיץ 
האלילים,  את  לעבוד  שיפסיקו  לכולם  ולהסביר  בעולם  האלוקים  אמונת  את 

ויתחילו להתפלל לאלוקים שבשמים.

יום אחד הוזמן אברהם לארמונו של המלך נמרוד. תבינו, נמרוד לא היה סתם 
מלך! נמרוד חינך את אזרחי המדינה שלו להאמין כי הוא בעצמו האלוהים, הוא 

ברא את העולם כולו והוא שולט בכל! וכולם האמינו...

עתה פנה נמרוד לאברהם בכעס גדול, ובפנים יורקות בוז אמר לו: "שמעתי עליך 
שאתה מאמין בקל אחד בורא שמים וארץ". 

"אכן כן!" השיב אברהם ללא היסוס. "אני מאמין באמונה שלמה, שהבורא יתברך 
שמו הוא יחיד ואין שני לו, והוא לבדו אֹלקים, היה, הווה ויהיה". 

"גם אני אלוהים", השיב נמרוד, "אני בראתי את השמש, הירח והכוכבים, ויודע 
אני מחשבות בני אדם". 

במערב  לזרוח  לשמש  גורם  אותך  נראה  כן,  "אם  אברהם.  לו  אמר  "פששש..." 
ולשקוע במזרח, וגם... תגלה לי בבקשה מה אני חושב בזה הרגע". 

נמרוד שתק, הוא היה המום, לכזה דבר הוא לא ציפה.

אמר לו אברהם: "לא אלוה אתה, אלא ילוד אישה וסופך למות, כדאי לך לחזור 
בתשובה ולעבוד את ה' יתברך בורא שמים וארץ". 

"למה ללכת נגד הזרם?", התעקש נמרוד, וניסה לכפוף את אברהם לעבוד עבודה 
עובדים  "כולם  לאברהם:  הציע  הוא  העולם.  את  לשנות  ולהפסיק  כלשהי  זרה 

לאש, אולי גם אתה תעבוד לאש?" 

אמר לו אברהם: "למה לעבוד לאש, והרי המים חזקים יותר כי ביכולתם לכבות 
את האש, אם כבר עדיף לעבוד למים".

"בסדר", המשיך נמרוד, "אז תעבוד למים!".

"למה לעבוד למים?!" טען אברהם, "והרי המים מגיעים מהעננים, אם כבר עדיף 
לעבוד את העננים". 

"בסדר", הפציר נמרוד, "אז תעבוד לעננים". 

את  ולפזר  להזיז  בכוחה  הרוח  "והרי  אברהם,  הפריך  לעננים?!"  לעבוד  "למה 

שאלה לדיון 

מה  ככה!  עושים  "כולם  התירוץ:  את  יקרים,  ילדים  מכירים,  אתם  גם  האם 
רוצים דוקא ממני?"

לדוגמה: 

"כולם" - יודעים מי מרביץ לחיים ו"כולם" שותקים כדי לא להיות ה'שטינקר' 
של בית הספר! אז למה מצפים ממני שדוקא אני אספר?!

או: "כולם" צוחקים על יוסף ומספרים על הפדיחות שלו, דוקא אני אשתוק 
ולא אספר על הטעויות שלו כי זה 'לשון הרע'?

על  לו  לפרגן  צריך  אני  בדיוק  הזה!  השחצן  יוחנן  את  שונאים  "כולם"  וכן: 
הזכייה במקום הראשון בתחרות הספורט?

יש גם: "כולם" קוראים לו ַהִּג'יְנִג'י! אני אהיה התמים היחיד שיקרא לו פשוט 
בשמו האמיתי 'יוני'? 

והשאלה שלנו היום היא: האם טענת ה"כולם" באמת נכונה?

לכאורה, כן! מה, אני צריך להיות שונה מכולם? להיות הכי צדיק בסביבה? 
למה מה שכולם עושים לא טוב ונכון גם עבורי? מה אתם אומרים?

תשובה

דעו לכם ילדים יקרים, כי אבי העם שלנו, אברהם אבינו – היהודי הראשון בעולם, היה 
אחד שממש לא הלך אחרי 'כולם'. להיפך! הוא התעקש על האמת שלו, ובזכות כך 

זכה להעמיד מצאצאיו עם חשוב ונצחי.

רוצים לשמוע סיפור לדוגמה מחייו של אברהם אבינו?

בבקשה: )עפ"י ילקוט מעם לועז, בראשית רבה לח, כח(

אנחנו יוצאים למסע בזמן, 3800 שנים אחורה.

כוחם  את  ומשקיעים  האלילים,  של  בכוחם  האדם  בני  מאמינים  כולו  בעולם 
ומרצם בעבודה זרה, טקסים שונים ומשונים והקרבת קרבנות לאלוהי עץ ואבן, 
פסלים שהם יצרו בידיהם ועתה מאמינים כי הפסלים הם אלו ששולטים בעולם 
כולו. נשמע מטופש? חסר הגיון? אפילו מצחיק? אז זהו, חשוב להבין שכאשר 
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מערך 4חשוון

כן,  אם  מונים!  עשרת  היהודים  מספר  על  יתרים  הנוצרים  "אנו  בהתנשאות. 
עליכם לקבל את דעתנו – דעת הרוב, ולהמיר את דתכם אל דת הנצרות!"

רבי יונתן התבונן במלך, והבחין כי הוא מתרשם מאוד מטענתו האווילית של 
הכומר. רבי יונתן החל להריח צרות מתרגשות ובאות... ואכן - 

"יש לך שבוע ימים", פסק המלך. "אם תצליח להדוף את טענתו של הכומר, 
מה טוב. ולא, תיאלצו כולכם להמיר את דתכם, או להיות מגורשים ממדינתי 

בחוסר כל!"

רבי יונתן יצא מארמון המלוכה כשתפילה נרגשת בפיו. הוא החל לאמץ את 
מוחו במחשבה כיצד יוכל להוכיח קבל עם ועדה כי הכומר דובר שטויות, ולא 
משנה כמה אנשים יאמינו בנצרות, היא עדיין לא הופכת להיות אמת. לפתע 

אורו עיניו, הקב"ה שתל רעיון מופלא במוחו!

הכומר  כשהמלך,  בשבוע,  ראשון  ביום  ימים.  שבוע  המתין  לא  יונתן  רבי 
ככר  של  במרכזה  יונתן  רבי  נעמד  תיפלתם,  בבית  התאספו  הנוצרים  והמוני 
העיר הסמוכה, הביט כלפי השמים והשמיע קולות התפעלות. כשיצא המלך 
יונתן מרותק אל השמים, הרים גם הוא את מבטו,  מהתיפלה וראה את רבי 
אולם לא הבחין בשום דבר חריג. השמש זרחה במרכז הרקיע, עננים שגרתיים 

נעו באיטיות, ובעלי כנף אחדים התעופפו מצד אל צד.

"במה אתה מביט, רבי יונתן?" השתומם המלך.

"אוהו, הרי עתה זו שעה מיוחדת מאוד!" זרחו פניו של רבי יונתן. "פתח השמים 
וניתן להבחין בשירת המלאכים המדהימה! הנה שם מצד שמאל  גלוי היום, 
רואה אני את המלאך רפאל פורט בכינור, לצידו המלאך אוריאל מנגן בעוגב, 
והנה שם המלאך גבריאל מחלל בחליל! ומקהלת אלפי המלאכים מלווים את 

הנגינה בקולות מופלאים... הוי, איזה דבר מופלא! הבט לשם, אדוני המלך!"

למצוא. מאחור  והתקשה  'פתח השמים',  את  חיפש  עיניו,  את  אימץ  "המלך 
כבר התקבצו כל חברי הפמליא המלכותית, והמלך חשש שהם יצליחו לראות 
את הפלא ורק הוא לא יראה כלום! כדי לחלץ עצמו מהמבוכה, מיהר המלך 

לקרוא בקול: "אכן מדהים! איזה מחזה! אלו קולות!"

הכומר יצא גם הוא, והצטרף לראות במה מביטים המלך והרב. כמובן שגם הוא 
'הצליח' – כאילו - להבחין במחזה אשר לדברי רבי יונתן והמלך ניתן לראותו 
לאנשי הפמליא  להסביר  אף התנדב  הוא  קולות התפעלות.  והשמיע  בבירור, 
רבים  עוונות  שבידו  מי  אך  שמים,  במעשה  להביט  נדירה  הזדמנות  זוהי  כי 

העננים, אם כבר עדיף לעבוד לרוח". 

"בסדר", ניסה נמרוד, "אז תעבוד לרוח". 

"למה לעבוד לרוח?!" לגלג אברהם, "והרי העץ יכול לעמוד איתן כנגד הרוח. אם 
כבר, כדאי לעבוד לעץ החזק". 

"בסדר", התחנן נמרוד, "אז תעבוד לעץ".

"לעבוד לעץ?!" תמה אברהם, "והרי האש שורפת ומכלה את העץ". 

נמרוד לא יכל להמשיך לשאול.

כי המים מכבים אותה... אם  הרי אברהם כבר הסביר שאין טעם לעבוד לאש 
עכשיו ימשיך לשאול על האש והמים וכו' וכו', הויכוח הזה יחזור על עצמו ולא 

יגמר לעולם...

לוויכוחים, אני אומר לך שהאש היא הכח  לי כח  "אין  נמרוד:  זה אמר  במקום 
לאש,  אותך  אזרוק  בעיה!  אין  חזק?  יותר  אֹלקים  לך  שיש  אומר  אתה  החזק, 

והאֹלקים שלך, שלטענתך יותר חזק מהאש, יוציא אותך משם".

ואכן --- נמרוד זרק את אברהם לכבשן האש!

ומה קרה לאברהם? הוא לא נשרף!!!

אלוקים האמיתי עשה לו נס והאש החזקה לא הזיקה לו! כך התפרסם אברהם 
בעולם, ויכל להמשיך להפיץ את אמונת האמת ביתר שאת וביתר עוז.

סיפור | המלך והרוב המדומיין

ופוסקי  הרבנים  מגדולי   - אייבשיץ  יונתן  רבי  נודע  בתורה,  לגדלותו  בנוסף 
ההלכה לפני שלוש מאות שנה - כאיש חכם ומשכיל. הוא היה מוערך מאוד 
גם בקרב חכמי הנוצרים אשר הזמינוהו שוב ושוב לפגישות מדיניות בארמונות 

השלטון ונהנו להקשיב לעצותיו המחכימות.

פעם אחת נקרא רבי יונתן אל המלך, והתבקש להקשיב לשאלתו של הכומר 
"כתוב  המתחכמת:  טענתו  את  והשמיע  המלך  ליד  שעמד  הגאוותן  הנוצרי 

בתורת ישראל 'אחרי רבים להטות', הלא כן?"

יונתן. "פירוש הפסוק הוא, שכאשר יש מחלוקת  "אכן, כך כתוב", אישר רבי 
בפירוש דיני התורה, ההלכה נקבעת כדעת הרוב. יחיד ורבים, הלכה כרבים".

היהודים?" שאל הכומר  מול  בעולם  הנוצרים  כבודו מה מספר  היודע  "ובכן, 
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החמור שברשותם אל המסע, האב רכב על גבי החמור, ובנו צעד לצידו.

לפתע חלפו על פניהם עוברי דרך. "ראו את האב האטום", אמרו, "כיצד הוא רוכב לו 
בנוחות על החמור, ואילו בנו המסכן מזיע לצידו ורגליו כואבות".

האב שמע אותם, ומיד ירד מעל גבי החמור, והזמין את בנו לרכב במקומו. המשיכו כך 
בדרכם, ולפתע שמעו קולות דיבור מאחוריהם.

"ראיתם את הבן המחוצף?!" שחו זה לזה הולכי דרכים. "מתענג לו ברכיבה, כשאביו 
משתרך ברגליו!"

שמע הבן, ומיד פינה מקום לאביו, שיישב לצידו על החמור. כך רכבו שניהם, התקרבו 
אל העיר, ואז פנו אליהם שני אנשים: "אינכם מרחמים על החמור המסכן? תראו איך 

הוא כמעט כורע תחת העומס! למה אתם מתעללים בו?"

ירדו השנים מעל גבי החמור, הרכיבוהו על כתפיהם, ונכנסו עמו לעיר. כשהגיעו לשוק, 
קול צחוק גדול קידם אותם. המוני אנשי השוק לגלגו על שני הטיפשים, הנושאים על 

כתפיהם חמור, במקום לרכב עליו וליהנות ממנו.

המסקנה: מי שכל הזמן ינהל את החיים שלו לפי מה שאחרים אומרים, יוכל להיות 
מקסימום... חמור...

אין בכוחו לחזות בפלא... עד מהרה התמלאה הככר אלפי אנשים המביטים 
בהתפעלות לשמים, מתארים בצבעים עזים את המחזה נורא ההוד של נגינת 
המלאכים ה'נגלה' לעיניהם. כל אחד חשב בסתר ליבו כי רק הוא לא מצליח 

כנראה לראות את מה שכולם רואים, ומי יודה לעין כל בחסרונו ובחטאיו?

כשהתמלאה הככר עד אפס מקום, ביקש רבי יונתן לפנות עם המלך והכומר 
אל גבעה סמוכה. הם עלו אליה, רואים את המוני האדם מלמעלה, ורבי יונתן 

שאל: אדוני המלך, האם באמת הבחנת בשירת המלאכים בשמים?"

"אה, תראה, מה זאת אומרת", נבוך המלך. "לא ממש".

יונתן. "את הכל המצאתי, אדוני המלך. גם הכומר  "גם אני לא!" הפתיע רבי 
לא הבחין בכך, וכך גם אלפי בני האדם המשמיעים ברגעים אלו ממש קולות 
התפעלות, אף אחד מהם אינו מבחין בכלום! ובכל זאת, כולם טוענים כי הם 
ממש רואים את המלאכים. האם נאמר כי דעת הרוב קובעת, ואכן ניתן להביט 

כעת בשירת המלאכים, כפי שטוענים אלפי האנשים כאן בכיכר?"

רבי יונתן סיים את דבריו הנוקבים והסתלק. המלך כבר הבין את הלקח לבד: 
דת  וכך  ההמונים,  בפי  נישאת  היא  כאשר  לאמת  הופכת  אינה  ושטות  בדיה 
להאמין  שוכנעו  אנשים  שהמוני  משום  רק  אמת  לדברי  תהפוך  לא  הנצרות 
בה ללא כל בדל ראיה. המלך מיהר לנזוף בכומר על שהטריד את רבי יונתן 

בקושיות סרק, והגזירה שריחפה מעל ראשי היהודים בוטלה.

 תובנה

אז מה למדנו מהסיפור?

אנשים רבים עושים דברים מטופשים רק בגלל ש'כולם' עושים כך! עלינו להבין שאם 
אנחנו רוצים להיות אדם טוב באמת, נדרש מאיתנו לפעול בצורה הנכונה, להתנהג 
טוב באמת, ולא משנה מה כולם עושים! לפעמים, כולם פשוט נגררים אחר אוירה 
הולך  טיפש  רק  להיגרר אחריהם!  ולא  לעצור  צריכים  ואנחנו  בכיתה,  רעה שקיימת 

תמיד אחרי כולם, במקום לפעול לפי הנכון והטוב.

:( חיוך 

לפני שנים רבות, בארץ רחוקה, יצאו אב ובנו בדרכם מן הכפר אל העיר. הם רתמו את 
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כרטיסי מצבים לגזירה:

יוצאים בהפסקה אל  בית הספר, הם  פירצה בחצר  גילו  חבריו של אביעד 
המאפייה הסמוכה לקנות בורקס. למרות שלאביעד יש דמי כיס, הוא מסרב 
הוא  אבל  עליו,  צוחקים  כולם  הספר.  בבית  ונשאר  להרפתקה,  להצטרף 

מתעקש.

על  כועסים  הילדים  הספר.  בית  קייטנת  נגד  'מרד'  יש  דניאל  של  בכיתה 
הקייטנה התינוקית שאין בה תכניות מעניינות, ומתארגנים לכך שאף אחד 
לא ירשם לקייטנה. דניאל דווקא אוהב את הקייטנה, ורוצה להירשם, אבל 
בבית  ונשאר  נרשם  אינו  גם  דניאל  להירשם,  לא  התארגנו  שכולם  בגלל 

בחופש.

לא  ממש  הביתה  אליו  שבאו  החברים  חדשה.  חולצה  מסבתא  קיבל  רוני 
מתלהבים. הם טוענים כי החולצה מיושנת ולא יפה, הצבעים שלה מוזרים 
וכו'. רוני דווקא אוהב מאוד את החולצה! אבל בגלל מה שאומרים החברים, 

הוא לא לובש אותה לכיתה.

 

בית-הספר,  במסדרון  הלך  הוא  ההפסקות  באחת  ה'.  בכיתה  לומד  יהודה 
כאשר לפתע ראה את שאול מהכיתה שלו מצמיד לקיר את דוד, ילד מכיתה 
ב', ומאיים עליו שיכה אותו. דוד נראה מבוהל, דמעות זלגו מעיניו. כאשר 
ראה שאול את יהודה מתבונן בהם, סינן לעברו: "אל תתערב! זה לא עניינך!"

למחרת, סיפר יהודה לחברו הטוב ישראל כי גמלה החלטה בליבו להיכנס 
בהפסקה למשרד המנהל, ולדווח לו על שאירע אתמול. ישראל היה מופתע. 
"השתגעת?" הוא אמר ליהודה. "זה לא קשור אליך! זה בין שאול לדוד, אל 

תתערב! אם אתה הולך למנהל, אתה סתם מלשן!"

הפעלה | לחץ חברתי

משפט פתיחה: 

האם לחץ חברתי הוא שלילי, או שיש מצבים בהם הוא חיובי? איך אפשר להבדיל בין 
לחץ חיובי ללחץ שלילי? בואו נשחק, נדון ונאתגר את עצמינו. ההפעלה תחכים ותלמד 

אותנו על נושא הלחץ החברתי והשלכותיו.

חומרים נדרשים: כ

רטיסי מצבים )מצורף, לגזור(

הסבר מפורט בשלבים:

בוחרים שלושה שופטים )בקבוצה קטנה אפשר אחד, שנים לא כדאי כדי למנוע . 1
תיקו(. 

באופן . 2 במרכז,  מולם  השופטים  ב'חי"ת'.  או  עגולה  בגורן  יושבים  המשתתפים 
שיוכלו לראות ולשמוע את כולם.

גוזרים את כרטיסי המצבים. מניחים אותם על הרצפה כשהם הפוכים.. 3

בו . 4 הכתובה  הסיטואציה  את  בקול  וקורא  אחד,  כרטיס  פעם  בכל  מרים  הרכז 
)אפשר לבחור חניכים לקריאה(.

אופן . 5 עם  מסכימים  הם  האם  בתורו,  אחד  כל  בקצרה,  מביעים  המשתתפים 
ההתנהגות המתואר בכרטיס, או לא, ומנמקים בקצרה את דעתם. המדריך רושם 

את דעות החניכים.

הנימוקים . 6 פי  על  ומכריעים  החניכים,  לטענות  היטב  מקשיבים  השופטים 
מי  מציינים  גם  השופטים  לא.  או  נכונה  הייתה  ההתנהגות  האם   - שהושמעו 

נימק באופן טוב יותר את דעתו.

המנצח: מי שענה מספר פעמים הרב ביותר את התשובה שהתקבלה על דעת . 7
השופטים. ובמקום השני - מי שטען מספר נימוקים משכנעים הרב ביותר.

רצוי לחלק פרסים למקומות הראשונים.. 8
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הלל הזקן מלמד אותנו משפט חכם במיוחד: "אם אין אני לי, מי 
)משנה  אימתי?"  עכשיו,  לא  ואם  אני?  מה  לעצמי,  וכשאני  לי? 

אבות א, יב(.

שמגדירים  מה  את  מקפל  הלל  הזה,  והקולע  הקצר  במשפט 
חוקרים היום כ"אסרטיביות – דעתנות".

רבים  בתחומים  יותר  ומצליחים  מתקדמים  אסרטיביים  אנשים 
בחיים, ורבים מנסים ללמוד כיצד להיות אסרטיביים יותר.

אף אנו נרכש כמה כלים חשובים למידה זו, בכדי לקחת אחריות 
על העתיד שלנו ולהתקדם להצלחה בחיים.

5
אם אין אני לי – מי לי 

חדש.  'הוברבוד'  לקניית  שלו  הכיס  מדמי  חודשיים  כבר  כסף  חוסך  אלי 
יקרה  הולדת  יום  מתנת   - הכיתה  מנהיג   – ליוני  לקנות  החליטו  החברים 
הרבה יותר ממה שמקובל בכיתה. אלי סרב לוותר על הסכום שחסך, ולא 

השתתף בקניית המתנה ליוני.

אבי לומד בכיתה ז' בבית הספר בצפת. בדרך כלל הוא הסתדר בלימודים 
ובחברה. אבי לא היה ה'שפיץ' של הכיתה ולא התבלט בשום משחק, אבל 
בכל זאת הצליח להשתלב במשחקים, ולקבל ציונים סבירים במבחנים. עד 
'להתלבש'  החליט  הספר,  בבית  מפחיד  הכי  הטיפוס  ט',  מכיתה  שבנימין 

עליו.

נקיה,  כוס  חיפש  הברזיה,  אל  ניגש  אבי  מוקדמת.  התראה  בלי  היה  זה 
כשלפתע הרגיש יד מונחת על כתפו בחזקה. אבי הסתובב, ומצא את בנימין 
לי  דואג  "אתה  בנימין,  עליו  פקד  "ממחר",  בעיניו.  מרושע  חיוך  מאחוריו, 
את  להביא  תשכח  אל  יספיקו.  שקלים  עשרה  יום.  כל  צהריים,  לארוחת 

הכסף, הבנת?!"

"ממ... מה פתאום?" השתומם אבי "אא... אין לי בכלל כסף". בעיטה הגונה 
בנימין  את  וראה  מכאבים,  התפתל  הוא  לרצפה.  אבי  את  הפילה  בבטנו 
'חבל'!  ובלי  'אבל'  בלי  לשכוח.  תעז  "שלא  מסנן:  שהוא  כדי  תוך  מתרחק 

מחר, עשרה שקלים!"

למחרת הגיע אבי לבית הספר בעיניים אדומות, ובהפסקה נמלט אל חדר 
השירותים. בנימין התקרב אל הכיתה בעניים מאיימות. חבריו של אבי ידעו 
בנימין. אף אחד לא  טוב מאוד מה קורה, אבל חששו ללכת להלשין על 

רוצה להיות הקרבן הבא...
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שאלה לדיון 

הקב"ה מצווה את עם ישראל: "ׁשְֹפִטים ְוׁשְֹטִרים ִּתֶּתן ְלָך ְּבָכל ְׁשָעֶריָך ֲאֶׁשר ה' 
ֱאֹלֶקיָך נֵֹתן ְלָך ִלְׁשָבֶטיָך, ְוָׁשְפטּו ֶאת ָהָעם ִמְׁשַּפט ֶצֶדק" )דברים טז יח(. כלומר, 
צריך למנות שופטים שישפטו ויכריעו מי צודק, מי צריך לשלם למי, ואת מי 
צריך להעניש. חוץ מהם צריך גם שוטרים, שיחייבו את האנשים לקיים את 
מה שהכריע השופט. כמו היום, אם שופט מכריע שפלוני צריך לשבת בבית 
סוהר כי פרץ לבית, השוטרים לוקחים אותו לבית הסוהר. התפקיד של השוטר 

– לקיים בפועל את החוקים שהשופט מחליט עליהם.

נשאלת השאלה: למה כתוב בתורה "ׁשְֹפִטים ְוׁשְֹטִרים ִּתֶּתן ְלָך"? לכאורה, צריך 
להיות כתוב "ׁשְֹפִטים ְוׁשְֹטִרים ִּתְּתנּו ָלֶכם"?!

תשובה

צריך  מאיתנו  אחד  כל  עצמו!  של  ושוטר  שופט  להיות  צריך  אחד  כל  עונים:  חז"ל 
לחשוב: האם אני נוהג כמו שצריך? איך כדאי לי להשתפר? במה כדאי לי להשקיע? 
ואחר כך, לבצע את ההחלטות בפועל! מי שילמד להיות השופט והשוטר של עצמו, 

יוכל להצליח במשימות חייו!

באמת  'האם  עכשיו',  לעשות  עבורי  נכון  'מה  חישוב  לערוך  פעם,  מדי  לעצור  עלינו 
אתקדם עם החבר הזה, או שאני שותף למעשיו רק בגלל אי נעימות?' 'האם התקדמתי 

היום מספיק? איך אוכל מחר להמשיך ולהתקדם?'

ונתחיל  לנעלי השוטר,  ניכנס  כך  ולהחליט. אחר  לבדוק  לבחון,  פעולת השופט:  זוהי 
לבצע, פשוט כי כך נכון עבורנו. לא נירתע מהרמת גבה, מזלזול ומחוסר שיתוף פעולה. 

נבצע את תפקידנו בעולם, ונצליח!

הרגלי החיים גורמים לנו לעתים לפעול כמו מכונה אוטומטית, לא לחשוב, לא לשנות 
הרגלים, להיכנע לסביבה ולחברים. אנו מבינים בתוך תוכנו שזה לא טוב עבורנו, אבל 

אין לנו כוח ואומץ לשנות. 

את  ולבצע  בידיים,  חיינו  את  לתפוס  עלינו  לי?!"  מי   – לי  אני  אין  "אם   – נזכור  אז 
הדברים הנכונים עבורנו!

סיפור | ניפוץ הזכוכית

מאת חיים ולדר מתוך 'ילדים מספרים על עצמם'.

שמי דוד. אני בן 13 ומתגורר באופקים.

אולי כבר שמעתם את הסיפור שלי, הוא הופיע בכמה עיתונים.

היה זה באחד מימי הקיץ. סיימתי את הלימודים בשעה אחת והלכתי לכיוון 
הבית. בדרך כלל אני הולך עם חברים, אך באותו היום הלכתי לבד.

עשינו  בכך,  מה  של  משהו  על  לבינם  ביני  פרצה  מריבה  סיבה.  לכך  הייתה 
"ברוגז", ומצאתי עצמי במיעוט מול כולם. היום אני יודע שהסכסוך הזה לא 
קרה "במקרה". אין מקרה בעולם. אבל אז היה לי מצב רוח קשה, בדיוק כמו 

שירגיש כל ילד שהחברים שלו מסתכסכים איתו.

אבל  מענין.  חיפשו משהו  ועיניי  למדי,  הייתי משועמם  לבד,  מכיוון שהלכתי 
לא היה שום דבר מענין באותו יום. סתם רחוב שקט ומשעמם. החום הגדול 

הבריח את האנשים לביתם, ואפילו בחנויות לא נראו אנשים.

לפתע הופיעה במוחי מחשבה, לבחון את דגמי המכוניות.

מעולם  התעניינתי  לא  כן  לפני  הזו.  המחשבה  צצה  מנין  אותי  תשאלו  אל 
במכוניות. את זה אני משאיר לאחי נפתלי, שאין מכונית שתראה לו והוא לא 

ינקוב מיד בשמה.

אך שוב, אין מקרה בעולם. לא סתם נכנסה לי המחשבה להסתכל על מכוניות.

אבל  מיוחדת,  מכונית  אינה  זו  כחול.  בצבע  פונטו  פיאט  מכונית  שם  הייתה 
משום מה התקרבתי אליה והבטתי לתוכה. ואז ראיתי כי המכונית אינה ריקה.

היה שם תינוק! אולי בן שנה. הוא ישן על כיסא של תינוקות. לא ייחסתי לזה 
חשיבות, והמשכתי. אך לאחר מספר צעדים הבזיקה בראשי מחשבה: "תינוק? 

באוטו לבד, בחום הכבד? זה עלול להיות מסוכן".

חזרתי אל הרכב והבטתי שוב. התינוק נראה ישן בשקט, אך הוא היה אדום 
מאד.

חום  ומרוב  ברכב  שנשכחה  ילדה  על  פעם  ששמעתי  נורא  במקרה  נזכרתי 
נפטרה. הלב שלי החל לדפוק. הבטתי לימין ולשמאל, איש לא נראה בשטח.

הוא  הרכב.  מי  של  יודע  הוא  אם  המוכר  את  ושאלתי  קרובה  לחנות  רצתי 
משך בכתפיו באדישות, לא היה לו מושג. חזרתי בריצה לאוטו. הבטתי היטב 

בתינוק. הוא היה אדום ורטוב כולו מזיעה.

37 36



מערך 5חשוון

יכולים להציל אותו", הוא הוסיף.

אביו של הילד החל לבכות. כלם שכחו שכעסו עליו והחלו לטפוח על שכמו: 
"יהיה בסדר, עשית טעות, אבל קרה לך נס. ה' אוהב אותך".

אחד מהנוכחים, איש גבוה במיוחד, לקח את האבא, הביא אותו מולי ואמר לו: 
"תגיד לילד הזה תודה. הוא שבר את הזכוכית ואפילו נפצע ממנה".

אביו של הילד חיבק אותי ואמר לי: "תודה לך, שאלוקים יביא לך ברכה כל 
החיים. הצלת את בני".

ניידת  ואז הגיעה  ואני מרוב מתח הורדתי כמה דמעות.  הוא החל להתייפח, 
המשטרה.

הם לקחו את האבא לצד ואמרו לו שיעמידו אותו לדין. הוא אמר להם שלא 
אכפת לו; שהוא מאשר שהתינוק שלו ניצל. הוא הפקיד בידיהם את הרישיון 
בדיקות  לצרכי  החולים  לבית  התינוק  בנו  את  ללוות  לאמבולנס  ועלה  שלו 

והשגחה.

כל הנוכחים הקיפו את השוטרים. לא שמעתי מה דיברו, אך פתאום הסתכלו 
כולם לכוון שלי ואמרו: "זה הילד".

השוטר ניגש אלי, טפח בחזקה על כתפי ואמר לי: "כל הכבוד לך, אתה הצלת 
את  תשאיר  אבל  אותך,  אטריד  לא  אז  קצת,  שנפצעת  רואה  אני  הילד.  את 
הפרטים, כי אנחנו רוצים לגבות ממך עדות, ואולי אפילו להעניק לך תעודת 

הוקרה".

ואז הוא הוסיף: "אתה, יש לך אומץ אתה, הרבה אנשים במקרים כאלו פשוט 
מסתכלים או צועקים או מזמינים משטרה ואינם מעזים לעשות מעשה. ראיתי 

רק מעטים שהעזו פשוט לשבור את השמשה, ואף לא אחד מהם היה ילד".

חזרתי הביתה, ובינתיים התפרסם הסיפור גם בישוב וגם בעיתונים. הוזמנתי 
וגם קיבלתי תעודת הוקרה, אבל הדבר החשוב ביותר בעיני היה מה  לעדות 
שרב הישוב אמר לי: "תדע לך, שיש בך תכונה חשובה מאד, שאם תנצל אותה 

תוכל להפוך למנהיג בישראל".

הוא נקב במילה "תושייה".

"להיות בעל תושייה", כך אמר, "זה לעשות את הדבר הנכון בזמן הנכון ובמקום 
הנכון.

בידע  להשתמש  אומץ  להם  אין  אך  מלאכה,  שיודעים  רבים  שיש  לך,  "דע 
שלהם.

נכנסתי ללחץ. ידעתי שהתינוק הזה בסכנה, ורק אני יכול לעזור לו.

אבל איך?

הוא  וידעתי שאולי  בתינוק  נעול. הבטתי  היה  הוא  ניסיתי לפתוח את הרכב. 
נאבק כעת על חייו. רציתי לבכות, אבל ידעתי שאין זה הזמן. אני חייב להציל 

אותו. 'חייבת להיות דרך להוציא אותו מהרכב', חשבתי.

ואז עלה במוחי רעיון.

אסור  כלל  שבדרך  משהו  היה  זה  כי  משמים.  היישר  לי  הגיע  הזה  הרעיון 
לעשותו.

החלטתי לשבור את השמשה. 

ו... הופ!  ממחשבה למעשה, הלכתי כמה צעדים אחורה, 
זינקתי קדימה עם המרפק היישר אל השמשה. בהתחלה 
הייתי קצת בהלם ממה שעשיתי. מסתבר שנפצעתי בידי 
עניין אותי רק  לי.  משברי השמשה. אבל לא היה אכפת 

מה מצבו של הילד. 

לשמע ניפוץ הזכוכית הגיעו בריצה מספר אנשים. נוצרה 
ולהוציא  לילד  להגיע  לי  עזרו  ואנשים  והתגודדות  דרמה 
אמבולנס  הגיע  איכשהו  קשור.  היה  אליו  מהכסא  אותו 

והילד הובהל אליו בזהירות אך במהירות.

לפתע אביו של הילד הפציע. הוא היה מבוהל מאד. "מה קרה לילד שלי?". 
כולם התנפלו עליו בצעקות: "תתבייש לך, איך עושים דבר כזה, בלי אחריות?!"

הוא נראה מסכן מאד. "הלכתי לדואר והיה תור, רק לכמה דקות הלכתי".

זה הרגיז את האנשים עוד יותר. "זה מעשה לא אחראי", גערו בו.

"אתם צודקים", אמר האיש ובכה, "אבל מה המצב של הילד? ראיתם אותו?".

הוא רץ לאמבולנס והתחיל לדפוק עליו כמו מטורף. אנשים עצרו בעדו, כדי 
שלא יפריע לעבודת הרופאים.

שקיבלתי  בד  פיסת  עם  הפצועה  ידי  את  מחזיק  לאמבולנס,  התקרבתי  אני 
בחנות.

לפתע נפתחה הדלת.

כולם היו נפחדים ונראו לבנים כסיד. הרופא אמר: "תירגעו, הוא חזר להכרה".

נשמנו כלנו לרווחה. "אילו היו עוברות עוד חמש דקות, אני לא בטוח שהיינו 
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הפעלה | אסרטיביות, זה שם המשחק

הסבר כללי: 

משחק ובו דיון מרתק על סיפורים וציורים, העוסקים במידת האסרטיביות האישית 
של החניך.

על המשחק: 

משחק מעצים וחשוב, שמפתח את יכולת העמידה כנגד לחץ חברתי, ומחזק התנהגות 
אסרטיבית נכונה בשעת מבחן.

חומרים נדרשים:

דף תמונה + טבלה, מצורף. לשכפל לפי כמות משתתפים. 	 

דף עם מדרגות האסרטיביות, מצורף. לשכפל לפי כמות משתתפים.	 

מכשירי כתיבה.	 

הסבר בשלבים:

המדריך מחלק את דף התמונה עם הטבלה לכולם.. 1

לאחר 5 דקות של כתיבה, המדריך מבקש מהחניכים להקריא מה כתבו.. 2

כדאי לעודד את החניכים לספר על מקרה אישי דומה שקרה להם או שקרה . 3
לחבר.

חניך שכתב בצורה מקורית יקבל פרס.. 4

לאחר מכן, המדריך יחלק להם את הדף עם מדרגות האסרטיביות, החניך יסמן . 5
בכל משבצת מה היא דרגת האסרטיביות, נבחר חניך אחד לכל משבצת שיסביר 

את בחירתו.

הערה: 

ללמוד  לדוגמה:  טובים,  לעשות מעשים  דווקא  שגורם  חיובי,  חברתי'  'לחץ  גם  ישנו 
שאני  יאמרו  שלא  כדי  משחק  על  לוותר  בתוצאה,  להתבייש  לא  כדי  למבחן  היטב 

קמצן, וכדומה.

ולשיר  שלהם  הידע  את  לבטא  מצליחים  ואינם  לשיר  שיודעים  אנשים  "יש 
ברבים.

"יש אנשים שיודעים ללמד אך אינם מעזים ללמד.

"ויש אנשים שיודעים הלכה על בוריה ואינם מעזים להורות אותה לאחרים".

יכול   - אותה  להורות  תושייה  לו  ויש  הלכה  שיודע  "מי  ואמר:  והרב המשיך 
להיות רב.

"אתה, דוד, הוכחת כי יש לך היכולת לבצע את הדברים הלכה למעשה. ראית 
וגם ביצעת", התרגש הרב.  את התינוק, חשבת מיד על הדבר הנכון לעשות, 
"אני מאחל לך שיהיה חיילך לאורייתא. שכל הכוחות שלך והתושייה שיש בך 

יכוונו להפוך בבוא היום לרב ולמנהיג בישראל".

 תובנה

מסיים דוד: זה הסיפור שלי, ולא כתבתי אותו כדי להתפאר או משהו כזה, אלא כדי 
לעורר אצל כל הילדים את התושייה. את היכולת לבצע בצורה הנכונה ובזמן הנכון 

את מה שהמוח חושב.

להיות בעל תושייה, זה גם לומר את הדבר הנכון, להציל מרגעים מביכים, ולעולם לא 
להיות חסר אונים.

אם הספור שלי יגרום אפילו לילד אחד לפעול בתושייה בשעת הצורך - היה שווה 
לכתוב אותו רק בשביל זה.
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מה בתמונה?

תאר, מה ראית בתמונה?

כיצד לדעתך מרגישים הילדים 
שעומדים בצד? 

כיצד הילדים צריכים להגיב למה 
שראו? נמק את תשובתך!

טבלת האסרטיביות

יוסי נכנס למסיבה אדום פנים ומזיע. 
לאחר שביקש משהו לשתות, הגיש 

לו גבריאל את הקולה.

דניאל הלך ברחוב לפתע הוא רואה 
ילד רץ לכביש, הוא זינק לעברו 

והציל אותו מפגיעה.

אדם זר מבקש מנתי לרדת איתו 
למחסן להרים קרשים לסוכה, נתי 
חש אי נעימות לסרב, ולכן הולך 

איתו.

בהפסקה, אברהם הבחין במשחק 
חדש ומסקרן שרפאל חברו הביא 
לכיתה, אך לא רצה להיות שונה 

מכל חבריו שיוצאים למשחקי ריצה 
בחצר.

יואל היה בדרך הביתה, יהודה ניגש 
וביקש ממנו לסחוב את ילקוטו 

הכבד, יואל משך בכתפו והמשיך 
לדרכו.

החברים מטפסים על גגון הפלסטיק 
כדי להגיע לרחבת המשחקים 

הנעולה. ירחמיאל חושש שמא ישבר 
הגג, הוא ממתין למפתח ומפסיד 

חלק ניכר מהמשחק.

בנימין - הילד החזק בכיתה - ביקש 
מאליעזר כמה שקלים, אליעזר 

נעמד ואמר: אני לא יכול! מצטער!

אמא מבקשת מישראל ללכת 
למכולת, ישראל אמר "בשמחה" 

והולך.

עובדיה הולך עם אחיו יונתן בן 
השנתיים לגינה, יונתן רוצה ארטיק 
ומאיים לשבת על המדרכה ולבכות, 

אבל עובדיה מסרב.
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מדרגות האסרטיביות
לפניך מספר מקרים של אסרטיביות, הקף בעיגול את מדרגת האסרטיביות של כל מקרה מ 1-10, 

כאשר 1 זה אסרטיביות נמוכה ביותר, ו-10 זה אסרטיביות גבוהה ביותר.
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אמר הבעל שם טוב: "כל יהודי חביב אצל הקדוש ברוך הוא הרבה 
יותר מחביבותו של בן יחיד שנולד להורים לעת זקנתם!" נתאר 
לעצמנו הורים מבוגרים, שאחרי עשרות שנות עקרות זכו לפרי 
בטן. האם ניתן לשער את גודל האהבה שלהם לבנם יחידם? בורא 

העולם אוהב כל אחד מאיתנו הרבה יותר מכך!

כל  אלא  בעולם,  היצורים  מיליארדי  מתוך  יצור'  'עוד  לא  אנחנו 
כמו שהמשנה  הקב"ה.  וחביבו של  יחידו  בנו  הוא  מאיתנו  אחד 
בצלם  שנברא  אדם  "חביב  מי''ד(  )פ''ג  אומרת  אבות  במסכת 
ובעצמו,  בכבודו  הקב"ה  של  כפיו  יצירי  אנחנו  כלומר  אלוקים", 

ולא עוד, אלא גם חיקוי כביכול של הקב"ה עצמו!

התבוננות בדברים תעלה לנו את המורל, ותעודד אותנו להבין כי 
לא  ומרגישים.  חושבים  שאנחנו  ממה  יותר  הרבה  שווים  אנחנו 
אלא  מוצלחים...  לא  שניים  או  אחד  בניסיון  דבר  בכל  נסתפק  

נעמול עוד ועוד עד להצלחה מלאה ומושלמת!

כי אנחנו שווים את זה!

אני נזר הבריאה!

6   

45 44



מערך 6חשוון

ומקלקל  הוא מתקלקל  הנה   - מבוראו  ומתרחק  העולם  אחר  נמשך  אם האדם  "כי 
העולם עמו. ואם הוא שולט בעצמו ונדבק בבוראו ומשתמש מן העולם רק להיות לו 

לסיוע לעבודת בוראו - הוא ]האדם[ מתעלה, והעולם עצמו מתעלה עמו".

אני, האדם.  היא  "הרי תכלית הבריאה  ונחשוב:  נזכיר לעצמינו  בכל עת התמודדות, 
בשבילי נברא העולם, כמה אני חשוב בעיני הקב"ה ואיזה משקל אדיר יש לפעולותיי. 
כל מעשה טוב או רע שאעשה - אפילו הקטן ביותר, משפיע על הבריאה כולה, אם 
לטובה ואם להיפך. אם כן עלי להיזהר מאד מעבירות, ומאידך - להתאמץ בקיומן של 

המצוות".

*

'להיתקע'  אדם  עלול  כיצד  לנו  שממחישים  אמיתיים,  סיפורים  שלושה  לפנינו 
במחשבה שהוא חלש ולא חשוב, ומאידך גיסא עד כמה יוכל להצליח ולהגיע רחוק 

אם יבין את ערכו הרם!

סיפור 1 | פיל ענק – חבל זעיר

מספר יהודה, מטייל לשעבר:

"כשהייתי בהודו, ראיתי פיל ענק קשור בחבל למוט קטן במשך שעות רבות.

עם  בחופש, משלים  לראות שהפיל האומלל שבוודאי חפץ  התפלאתי מאוד 
הייתה  החבל  של  קלה  שמשיכה  היה  ברור  שהרי  לברוח!  מנסה  ולא  מצבו 

משחררת אותו מיידית לחופש. שכן הפיל הוא ענק וחזק, והחבל דק וחלש.

הנושא הזה העסיק מאוד את מחשבתי. לפני סוף השהייה שלי בבומביי ]עיר 
הבירה בהודו בה הייתי[ נתקלתי בהודי נחמד דובר אנגלית מעולה, וכך מצאנו 

שפה משותפת.

את  לברר  ההזדמנות  על  שמחתי  פילים.  באילוף  עוסק  זה  שאדם  התברר 
התעלומה הגדולה: מדוע החיה העצומה, הפיל הגדול, איננו פוסע לדרכו תוך 

כדי נפנוף צוהל של המוט הדקיק אליו היה קשור.

לשאלתי, השיב המאסטרו: "או, זה שום דבר! זה החלק הקל ביותר באילוף 
קושר  אני  יחסית  וחלש  קטן  והוא  נולד  הפיל  כאשר  מאוד,  פשוט  הפיל! 
כוחו  בכל  והוא מנסה  בעיניו  חן  מוצא  אינו  זה  כמובן שדבר  לעץ,  הפיל  את 
להשתחרר, אולם אינו מצליח, כי הוא חלש מדי. לאחר זמן קצר ביותר הוא 

שאלה לדיון 

דניאל משתף אתכם בשאלה שמנקרת לו זמן רב בראשו:

לי  נשמע  זה  אלוקים"?  "בצלם  האדם  את  ברא  לי שהקב"ה  אומר  זה  "מה 
משהו רחוק מאוד שקרה לפני 5781 שנה בבריאת העולם... מה זה צריך לומר 

לי עכשיו?"

מה אתם אומרים לדניאל?

תשובה

לפי השקפת התורה, הכבוד האמיתי של האדם אינו היחס שהוא מקבל מסביבתו, 
אלא הערך העצמי שלו. לכל אדם ואדם יש ערך שאינו ניתן למחיקה, מעצם העובדה 

שהוא נברא בצלם אלוקים ויש לו אישיות מיוחדת שאין כמותה לאף אדם אחר.

כאשר האדם מרגיש באמת את הערך העצמי שלו, הוא אינו צריך לרדוף אחרי הערכה 
חיצונית, וההרגשה הטובה שלו אינה תלויה באחרים. 

משל למה הדבר דומה? שטר של מאה ש"ח, גם אם ידרכו עליו ויקמטו אותו, ערכו 
לא יפחת במאומה. אותו דבר אנחנו, גם אם יקניטו אותנו ויזלזלו בנו, הערך שלנו לא 
יפחת, כי נבראנו בצלם אלוקים, וזה השווי שלנו. כמו שבנק ישראל קבע שהשווי של 

השטר הזה הוא 100, כך הקב"ה קבע שהשווי שלנו הוא חשוב ומיוחד!

אמנם, הערכה חיצונית יכולה לעזור לאדם עצמו להעריך את עצמו, וזלזול עלול לגרום 
את ההיפך. לכן חשוב מאוד להראות לאנשים שסביבנו שאנו מעריכים אותם,. אבל 
נזכור, שגם אם אחרים לא מספיק מעריכים אותנו, זה לא פוגע בערך האמיתי שלנו!

*

הבה נתבונן: כל אחד ואחד מאיתנו - משפיע על הבריאה כולה:

הקב"ה ברא את כל הבריאה לצורך האדם, כדי שהבריאה עם כל פרטיה תסייע לאדם 
יורד לעולם שפע רוחני  במילוי תפקידו. כאשר אדם מבצע פעולה חיובית )-מצוה(, 
וממנו גם שפע גשמי. וככל שהאדם מתעלה - כך העולם עצמו מתעלה עמו. ואילו 

כשאדם חוטא חלילה - הוא גורם קלקול רוחני וגשמי לעולם כולו.

כך כותב הרמח"ל בספרו "מסילת ישרים": 
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 תובנה

על כך נאמר במקורותינו "מותר האדם מן הבהמה אין".

האם אנו מנסים את כוחנו מידי פעם מחדש לבחון את היכולות שלנו לשנות ולבצע 
דברים שבעבר לא הצלחנו לעשות כי היינו חלשים מידי?

אולי גדלנו והתחזקנו בחומר, ברוח ובניסיון חיים ואנו סתם עומדים כבולים ליד מוט 
דקיק / תקרה דמיונית, ולא מנסים אפילו להשתחרר ולנסות שוב את כוחנו?

לא  להילחם,  המועדף:  המומלץ,  המבט  לחיים,  שונה  מבט  השלישי,  לסיפור  וכעת 
לוותר, להאמין, ולכבוש את פסגת ההר!

סיפור 3 | נסיעה )לא( נעימה

מאת: חיים ולדר, מתוך: ילדים מספרים על עצמם

שמי יוחנן. אני בן עשר וחצי, ומתגורר בירושלים.

הסיפור שלי קצת לא נעים, אבל אני חושב שילדים רבים יזדהו איתו.

אני ילד רגיל, לא מפונק מידי ולא שובב מידי. אני אוהב לעשות כל מה שילדים 
אחרים אוהבים לעשות, חוץ מדבר אחד:

אני שונא טיולים.

אתם בוודאי שואלים את עצמכם: "איזה ילד שונא טיולים?"

אז הנה, מצאתם אחד כזה. אני.

כעת תשאלו: למה אני שונא טיולים?

התשובה לכך לא כל כך נעימה. אני רגיש מאד לנסיעות, ותמיד מקיא במהלכן.

להסביר  קשה  כן.  שלפני  הבחילה  גם  אלא  ההקאה,  רק  לא  היא  הבעיה 
בטוחים שמדובר  תהיו  אבל  בחילה,  כשיש  מרגישים  כיצד  הרגיש  למי שלא 
בהרגשה מאד לא נעימה. ובכל זאת, את זה עוד הייתי סופג. הבעיה האמיתית 

היא ההקאה. יותר נכון, התחושה שאתה מקבל מסביב.

ואומרים "איכס", "מגעיל", "למה הקאת?",  כל הילדים מעווים את פרצופם 
"איזה ריח" ועוד קריאות מהסוג הזה. ההשפלה והפגיעה כואבות אפילו יותר 

מהבחילה.

מתייאש, משלים עם מצבו, ונשאר עומד כנוע ליד העץ. 

לימים הפיל ָגֵדל לחיה גדולה וחזקה, אבל הוא בטוח שאין בכוחו להשתחרר 
לא  אפילו  הוא  ולכן  הצליח!  לא  הוא  בעבר  הרי  כי  בקרקע,  התקוע  מהמוט 

מנסה..."

"זה הסוד כולו!" שח לי בחיוך המאסטרו והלך לדרכו...

סיפור שני ממש דומה...

סיפור 2 | אילוף פרעושים

במינה:  מיוחדת  תופעה  הייתה   ,19 ה-  המאה  של  באירופה  עברו,  בימים 
"קרקסי פרעושים". 

מרשימות,  בהופעות  הבריות  את  משעשעים  היו  הטפילים  הפרעושים 
בקרקסים זעירים שנדדו מיריד ליריד והיו תופעה נפוצה בעיירות רבות.

איך זה התבצע?

את  לראות  יוכל  שהקהל  כדי  גדולה  מגדלת  זכוכית  לשים  נהגו  המארגנים 
שמגדילים  היום  שיש  כמו  ענקיים  מסכים  היו  לא  עוד  ]אז  הקטנה  החגיגה 
פי כמה את המציאות[, כשמאחורי הזכוכית מגדלת התנהל קרקס שלם של 

פרעושים: הם היו קופצים דרך טבעות אש וסוחבים עגלות מיניאטוריות.

הפרעושים היו ממש מאולפים ואפילו לא ניסו לקפוץ ולברוח. נתון מדהים, 
בהתחשב בכך שהפרעוש היא החיה בעלת יכולת הניתור הטובה ביותר בטבע 

- הפרעוש יודע לקפוץ בגובה של עד פי 300 מגובהו.

אז איך מאלפים פרעוש?

זכוכית שקופה. עם  ומכסים אותה בתקרת  מכניסים את היצור לתוך צנצנת 
כניסתו לצנצנת, קופץ הפרעוש, ובום הוא חוטף בראש. מכיוון שהוא רק פרעוש 
ויש לו טבע משלו, הוא חייב לקפוץ, וכמובן, חוטף שוב, ועוד פעם, פעמיים, 
חמש, עשרים פעמים. בסוף הוא לומד עד לאיזה גובה הוא יכול לקפוץ מבלי 
לחטוף בראש. מאותו רגע אפשר להוציא אותו מהצנצנת ללא חשש. משלב 
זה והלאה, לאורך כל חייו, לא ינסה הפרעוש לנתר עוד מעבר לגובה המסוים 

הזה. והנה לכם פרעוש מאולף.

מה דעתכם? האם גם לבני אדם עלול לקראת דבר כזה?
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לא עניתי.

"אתה יודע שלדוד אליעזר יש רכב חדש ויקר מאד. אנחנו צריכים לחשוב מה 
לעשות", אמרה אמא.

"אולי שיסע עם מישהו אחר?", הציעה אחותי.

"אולי אני אסע איתו באוטובוס?", אמר אבא שלי.

"מה אתה אומר?" שאלה אמא.

לא עניתי, ובמקום זה התחלתי לבכות.

רציתי  אני  גם  מזה,  וחוץ  העניין,  מכל  מעט  נעלבתי  גם 
לנסוע באוטו היפה והחדש של דוד אליעזר. מה זו אשמתי 
נסיעה  אפסיד  גם  סובל,  שאני  מספיק  לא  מקיא?  שאני 

כזו?

את כל הדברים האלה לא אמרתי. רק בכיתי אותם.

יוחנן  הנסיעה.  את  להפסיד  צריך  לא  "הוא  אמר:  אבא 
גם  ניקח  מזה  וחוץ  הנסיעה,  לפני  שעות  כמה  יאכל  לא 

שקיות".

אמא הסכימה מיד, והרגע הבלתי נעים חלף.

יומיים לאחר מכן הגיע הדוד אליעזר ואסף אותנו ברכב 
שלו. החלטנו מראש מי ישב ליד החלון ומי יתפעל את הדיסקים שמאחורה, 

מי יפתח את הדלת, ומי ישחק בכל השכלולים שיש שם באוטו.

אני התיישבתי מאחורי הנהג וקיוויתי לטוב.

הבעיה היא שהתקווה שלי לא התממשה.

מיד כשיצאנו לכביש מספר אחת שמוביל לאזור המרכז זה קרה. הקאתי על 
מושב העור ועל רצפת הפרווה ברכב המפואר של הדוד אליעזר.

שם  נבהלו  כולם  אני,  רק  לא  נבהלתי.  פשוט   – משסבלתי  שיותר  חושב  אני 
ברכב.

הדוד  עם  תיסע  שלא  לך  "אמרנו  שדיברה:  הראשונה  הייתה  הגדולה  אחותי 
אליעזר! ראית מה עשית?"

ואחי הוסיף: "וגם הבטחת לא לאכול, וכנראה כן אכלת".

ואבא ואמא פשוט שתקו.

כאילו להצדיק את כל הפחדים עצר דוד אליעזר את המכונית לצד הדרך.

עושים  מסביבך  כולם  איך  רואה  מנותק,  הנסיעה  מהלך  כל  יושב  אתה  וכך 
קולות ופרצופים שאומרים "איך הרסו לנו את הטיול", וגם "מי שמקיא שלא 

יבוא בכלל".

אמנם אני משתדל תמיד לבוא עם שקיות כדי למנוע את הלכלוך, אך לפעמים 
ההקאה מגיעה בהפתעה, ואני לא מספיק להצמיד את השקית לפה, ועוד יותר 
לפעמים האוטובוס מטלטל ואני מפספס את השקית ומקיא על המושב או על 
הרצפה. בכל מקרה יש ריח נורא, ובמקרה שיש גם לכלוך אני צריך גם לנקות, 
וזה עוד בזמן שאני מרגיש לא טוב מההקאה. לפעמים המחנך עוזר לי, ואני 

מעדיף שלא יעשה את זה, כי זה ממש ממש לא נעים.

אני חושב שאני לא צריך להוסיף עוד הסברים מדוע אני לא אוהב טיולים.

הרגישים  ילדים  אלפי  ואולי  מאות  של  הרגשה  כאן  מבטא  שאני  בטוח  אני 
לנסיעות כמוני.

בכל טיול אני מנסה להתחמק, אך ההורים שלי לא מוותרים לי. הם אומרים 
שלא יתכן שבגלל רגישות כזו או אחרת אוותר על חוויה נפלאה כמו טיול. הם 
נוסע לכל  ואני  נגד בחילות ובשקיות הקאה למכביר,  מציידים אותי בגלולות 
טיול, גם מפני שההורים שלי רוצים, וגם מפני שאני בתוכי לא רוצה להפסיד 
את ההנאה שבטיול, מה עוד שבין נסיעה לנסיעה אני נהנה כמעט כמו כולם.

הדברים אמורים לא רק לגבי טיולי הכיתה, כי אם גם לגבי נסיעות משפחתיות 
לשמחות או לביקורים משפחתיים. אמנם במקרים אלה אי-הנעימות קטנה 
יותר, כי בכל זאת אבא ואמא מגנים עלי, ובכל זאת, תאמינו לי, זה לא עסק 
ובמקרה  בשקט,  סובלים  הם  הטוב  במקרה  והאחיות.  האחים  בגלל  נעים, 
הפחות טוב הם משמיעים את סבלם בקול, ורק לסבל שלי אין שום מקום. 

כאילו אני אשם בבעיה שלי.

שהוא  הודיע  שלי  והדוד  משפחתית,  לשמחה  לנסוע  צריכים  היינו  אחד  יום 
יכול להסיע את כולנו.

לדוד שלי יש אוטו חדש ויקר מאוד שכיף לנסוע בו.

אמא שלי הודיעה לכולנו כי ניסע לשמחה באוטו של הדוד אליעזר, וכל הילדים 
הגיבו בקריאות שמחה.

ואז אמא פזלה לכיווני...

וכולם השתתקו.

"מה יהיה?" שאלה אמא.
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הכי  הוא המקום  הרכב שלי  כי  אתי,  תיסע  הזדמנות אתה  בכל  מהיום  שלי. 
נעים להקיא בו".

היתה זו שמחה מושלמת. אכלתי, נהניתי, חזרתי ואפילו הקאתי בחזור, אבל 
בשקית. גם הפעם עצר הדוד בסבלנות והמתין שאסיים. 

חזרתי הביתה עייף, אבל הכי מרוצה בעולם.

כי  ולשמחות,  לטיולים  לנסוע  בטוח  יותר  הרבה  מרגיש  אני  היום  ועד  מאז 
אינה  היא  כי  בושה,  אינה  שהקאה  ביותר  הטובה  בצורה  אותי  לימד  מישהו 
תלויה בי. גם אחיי ואחיותיי למדו זאת, ואילו חבריי – הם כבר ילמדו את זה 
ממני. מבטיח לכם. מעתה ואילך אסע לטיולים בלי כל חשש. אמנם אצטייד 
בכדורים נגד בחילה ובשקיות הקאה, אבל בכל הנוגע לאי-נעימות – זה כבר 
מאחוריי. בזכות נסיעה בודדת עם איש טוב, שמבין שהרגשה טובה של ילד 

שווה יותר מהמכונית הכי מפוארת בעולם.

 תובנה

לפחות  או  שלו,  ילדים  להיות  שואפים  וכולנו  אליעזר,  מדוד  מתפעלים  כולנו  אכן, 
להיות אחיינים שלו...

אשמים!  לא  אתם  עצמכם,  את  תעצרו  אל  לעולם  מאוד:  פשוט  המסר?  מה  אבל 
תמשיכו להילחם, גם אם לא הצלחתם אין זה אומר שאין פיתרון! תהיו מי שאתם, 

תחשבו, תילחמו, תאלתרו, העיקר אל תתייאשו, רק כך נגיע להצלחה!

כי בצלם אלוקים נבראנו!

הוא הסתובב לאחור ואמר: "איפה יוחנן?"

רציתי להתחבא, אבל ידעתי שזה לא יעזור. הוא ימצא אותי.

הוא פתח את הדלת, נגש לדלת האחורית, פתח אותה ונעמד ממש מולי.

ואז אמר: "בוא חמוד, אתה הקאת? כעת תראה איזה כיף להקיא אצלי באוטו".

להקיא  לו  למה  בנסיעות,  מקיא  "הילד  לה:  ואמר  לאחותי  פנה  כך  אחר 
באוטובוס אם הוא יכול להקיא ברכב של דוד שלו שאוהב אותו?" ואחר כך 
פנה לאחי ואמר: "ומדוע שלא יאכל? שיאכל כמה שהוא רוצה, הרי הרכב שלי 

גדול, ואפשר להקיא בו את כל האוכל שאכלתם כל השבוע..."

כולם צחקו. הדוד הצליח לשפר את האוירה העכורה.

הוא לקח את ידי בזהירות, הוציא אותי מהרכב ואמר: "בוא צא מהרכב, תשאף 
אויר צח ותרגיש יותר טוב. תראה איזה נוף מסביב. בינתיים אני אנקה כאן".

דוד אליעזר לקח מתא הכפפות חבילה של ממחטות לחות והחל לנקות את 
הלכלוך. אמא אמרה לו: "תן לנו לעשות את זה", והוא אמר: "זה האוטו שלי, 

ואני לא מרשה לאף אחד לנקות אותו".

הוא ניקה ביסודיות עד שלא נשאר שום לכלוך. לאחר מכן רסס בפנים הרכב 
בספריי עם ריח נעים, וכשסיים אמר לי: "בוא נלך קצת לטייל באוויר הצח".

דוד אליעזר התרחק יחד אתי מהרכב ואמר לי: "אני רואה שאתה מאד נבוך 
ומתבייש, ואני אומר לך שלעולם אל תתבייש בגלל דבר שהוא לא באשמתך. 
ולא  הזו  הרגישות  עם  להשלים  צריך  ואתה  לנסיעות,  מרגישות  סובל  אתה 
יוצא  להתבייש בה. להפך, עליך להתגאות בכך שאתה מתמודד עם הבעיה, 
צריכים  אינם  בכלל  האחרים  בעוד  אחר,  אחד  כל  כמו  ומתפקד  לטיולים 

להתמודד".

שמתי לב שהתרחקנו מהרכב. לדוד שלי היה בשבילי כל הזמן שבעולם. הוא 
הרעיף עלי תשומת לב כזו, שגרם לי להרגיש מיוחד ממש. בדיוק להפך מבעבר. 

הסתכלתי עליו. הוא היה שליו ובטוח בעצמו, והתחושה הזו עברה גם אלי.

נחזור  בוא  אויר.  מספיק  ששאפת  רואה  "אני  אמר:  הוא  דקות  מספר  לאחר 
לרכב, ואם תרגיש צורך להקיא – אין שום בעיה. יש לי מספיק מגבונים בשביל 

עשרה כמוך..."

הגענו לרכב, התיישבתי במקומי, והוא המשיך בנסיעה. מעולם לא חשתי בטוח 
ורגוע כל כך כמו בנסיעה הזו – וגם לא הקאתי.

כשהגענו אמר דוד אליעזר: "אני רוצה שתאכל בלי הגבלה, כי אתה חוזר ברכב 
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לאחר מכן בודקים מול מה שכתוב בדף... האם עברנו את היעד? אם לא, ננסה . 9
לעבור אותו!

לנו . 10 נראה  שהיה  ממה  יותר  לבצע  מסוגלים  שאנו  לעצמינו,  להוכיח  נשתדל 
בתחילה!

הערות:

אחת, 	  פעם  רצים  לנקודה.  מנקודה  ריצה  במהירות  דומה  משחק  לבצע  ניתן 
רושמים את הזמן, ואז רצים שוב במטרה לשבור את הזמן ולקצר אותו. 

היזהרו מניסויים מסוכנים ]אין לקפוץ מגובה וכדומה...[.	 

תובנה: 

אנחנו  "כן,  המשפט  את  באזרחים  הטביע  אובמה,  ברק  בארה"ב,  הקודם  הנשיא 
והביא  אוהדיו,  על  נמנה  שלא  מהמחנה  גם  המונים  אליו  שסחף  משפט  יכולים!" 
לניצחונו פעמיים בבחירות. הכמיהה לפרוץ גבולות היא כמיהה של כל אדם באשר 

הוא, החוכמה היא לרצות לעשות זאת... אין דבר העומד בפני הרצון!

כי אני אדם מיוחד, עם יכולות מדהימות שקיבלתי מהקב"ה, אם רק אתאמץ ואאמין 
בעצמי – אצליח!

הפעלה | קפיצה מוגבלת

Á !מתאים לפעילות בשטח פתוח

משפט פתיחה: 

המחשה  דרך  זאת  נעשה  שלנו,  האישית  הזכוכית  תקרת  את  לפרוץ  הזמן  הגיע 
במשחק...

הסבר כללי: 

נציב לעצמינו יעד לכמות קפיצות, וננסה לפרוץ ולעבור אותו.

חומרים נדרשים:

חבל או דבק נייר עבה.	 

דפים ומכשירי כתיבה.	 

הסבר מפורט בשלבים:

בשלב ראשון, המדריך מחלק את כולם לזוגות.. 1

המדריך קושר כל זוג אחד לשני – החניכים עומדים זה לצד זה, קושרים להם . 2
את רגל ימין לרגל שמאל על ידי חבל או דבק נייר עבה.

רושמים את היעד שכל זוג מציב לעצמו – כמה קפיצות אני מסוגל לקפוץ כך? . 3
לא נעודד לרשום יעדים מוגזמים, אלא אדרבה – להתכנס ליעד סביר והגיוני )כדי 

שנוכל אחר כך להתגבר ולעבור אותו(.

מתחילים לקפוץ, המטרה: לקפוץ כמה שיותר בלי ליפול.. 4

לאחר מכן בודקים מול מה שכתוב בדף... האם עברנו את היעד? אם לא, ננסה . 5
לעבור אותו!

שלב שני: קפיצה על רגל אחת.. 6

שוב רושמים את היעד שכל אחד מציב לעצמו.. 7

כעת מתחילים לדדות על רגל אחת.... 8
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היום נדון על חלק חשוב ביותר בנושא הביטחון העצמי: הנכבדות.

נכבדות היא בעצם החלק החיובי של מידת הגאווה. האדם צריך 
להסתכל על עצמו ולהכיר במעלתו וחשיבותו הרמה, ובכך להימנע 
מלעשות דברים לא טובים הפוגעים במעמדו הרם, ולא מתאימים 

לחשיבותו העצמית. 

מאופקת  בצורה  יתנהג  בנק,  מנכ"ל  שירגיש  מאיתנו  אחד  כל 
בנק!  ממנכ"ל  כמה  פי  ביותר,  חשובים  אנו  ולמעשה,  ומכובדת. 

)כמובן גם המנכ"ל חשוב בהיותו אדם...(

הבה נתכבד להפוך דף...

7
חידודון
ִנְכָּבדּות
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חידה 2

נראים ליום אחד? אלו פעולות  ואינם  יכולתם להפוך לרואים  מה היה קורה אילו 
הייתם ממהרים לבצע?

תעצמו את העיניים ותדמיינו את עצמכם במצב הזה.

אפשר לחלק מכשירי כתיבה לתת לחניכים לכתוב מה היו עושים...

לברוח מבית  כמו  הגונות  ובלתי  זדוניות  כלל: מחשבות  בדרך  יהיו  חלק מהתשובות 
ולא  במוח,  משאירים  שכולם  הרהורים  מהמכולת.  חלילה  לגנוב  אפילו  או  הספר 

מבטאים כלפי חוץ.

והתוצאה?   – הזו  השאלה  את  סטודנטים  של  שורה  שאל  דואד  הידוע  הפסיכולוג 
דה- קוראים  הזו  לתופעה  וכדו'.  לבנק  פריצה  כגון  תוקפניים  מעשים  ציינו  רובם 

אינדווידואציה.

מה גורם לנטיה הזו של אנשים בעולם, לדמיין את עצמם מבצעים פשעים, אם רק 
היו מסוגלים לפעול בלי שיראו אותם?

תשובה

ההתנהגות ה'נורמלית' שלנו, בה אנו לא פוגעים באחרים, לא גונבים ולא מרביצים, 
נובעת גם מכך שאנו חוששים לאבד את מעמדנו בחברה. אם ניחשב חלילה לפושעים, 
זהו מבחן אמיתי  נראים,  יתרחקו מאיתנו. כשאנו מדמיינים עצמינו כבלתי  החברים 

לאישיות עצמה...

מה שחסר לאדם כזה, זו: נכבדות.

ראש הממשלה למשל לא יגנוב את ארנקה של עוזרת הבית שלו, לא מפני החשש כי 
ייתפס, אלא מפני כבודו ומעמדו בעיני עצמו.

אנחנו צריכים להגביר את ההכרה המכובדת שלנו על עצמנו, כלומר הערכה עצמית 
חשוב,  הוא  שלו  ובעיניו  עצמו  בערך  המכיר  אדם  גבוהה.  עצמית  ומודעות  חיובית 
יחשוב פעמיים לפני התנהגות או מעשה שאינו ראוי, כי אותה פעולה קלוקלת מורידה 

אותו מדרגתו בעיני עצמו ובזה הוא אינו רוצה.

מעכשיו נתחיל לשנן: אני שווה! אני חשוב! יש לי תפקיד ייחודי!

כידוע לכל מידה יש שימוש חיובי ויש שימוש שלילי, למשל - שמחה: יש שמחה של 
מצווה ויש ליצנות.

הקב"ה ברא את המידות הללו, כדי שתהיה לנו בחירה, מתי ואיך להשתמש במידות 
הללו, לטוב ולא לרע.

שלילי,  רק  זה  לכאורה  חיובית?  תכונה  הגאווה  למידת  יש  האם  השאלה,  נשאלת 
להשוויץ ולהתגאות, כמו שכתוב "תועבת ה' כל גבה לב"?

תשובה

זצ"ל, בספרו "שיחות  יחד את דבריו הבהירים של רבי חיים שמואלביץ  הבה נקרא 
מוסר", מאמר "נכבדות":

"העבודה המוטלת על האדם היא להתעלות עד היותו נכבד וחשוב, ועל ידי כן 
הוא יישמר מן החטא. שכיון שהוא מכיר במעלתו וחשיבותו הגדולה, הרי הוא 
- שרוב העבירות כרוכות בביזיון  ועוד  יירד ממדרגתו.  נמנע מלחטוא כדי שלא 
לעוברם. ואם תהא הרגשת נכבדותו וחשיבותו מושרשת בקרבו - יימנע מלעבור 

עבירה.

אלו הם הצדדים החיוביים שבגאווה, והם סיבת קיומה של מידה זאת בנפשנו, 
אבל מפני שהגאווה השלילית דהיינו תחושת ההתנשאות על הזולת, היא כל כך 
רעה והרסנית, נדרשת זהירות גדולה מאד והבחנה מדויקת לדעת מתי אכן מדובר 
בהכרת ערך עצמו לחיוב, ומתי מדובר בגאווה השלילית עליה נאמר "ּתֹוֲעַבת ה' 

ָּכל ְּגַבּה ֵלב", אשר ממנה יש להתרחק לחלוטין".

חידה 1

59 58



מערך 7חשוון

זאת! ולכך אני קם כל לילה, פושט את בגדי האסיר ולובש את מדי הגנרל שלי. 
כך אני מזכיר לעצמי כל לילה, כי אני גנרל בכיר בצבא! עוד יבוא היום והעם 

שלי ינצח, ואני אחזור לביתי לעמי ומשפחתי, כגנרל, ולא כשפל שבאדם".

 תובנה

את זה שמע הרב גלינסקי מגנרל גוי, והוא למד מזה מוסר השכל נפלא! כי גם בסיביר 
הקפואה, בעבודות פרך שוברות גוף ונפש, כשלא נשאר לאדם מעט צל של צלם אנוש 
ומטבעו הוא נוטה לייאוש מוחלט, לא עולה על לבו אפילו מחשבה שהוא יוכל לצאת 
מהשפלות הנוראה שהוא נמצא בה. אבל אם אדם אוזר עוז ברוחו ומזכיר לעצמו כל 

הזמן כי הוא אדם ערכי ושווה, הוא חשוב ביותר! אזי הוא לא יישבר ולא יתייאש.

זה סוד הנכבדות!

משל | תחפושת בלב סיביר

מגיד המישרים הגה"צ רבי יעקב גלינסקי זצ"ל סיפר מעשה נפלא, לו היה עד 
בהיותו בגלות של עבודות כפייה בסיביר הקפואה. 

עבודות פרך השוברות את גופו של האדם, היו מנת חלקם של אסירי סיביר 
במשך כל שעות היום. לאחר יום עבודה מפרך, היו רבי יעקב וחבריו מגיעים 
למשך  המיטה,  לעבר  עצמות  ובריסוק  מעייפות  ונזרקים  האסירים,  לצריף 

השלוש-ארבע שעות שניתנו להם לשינה בכל לילה.

מספר הרב גלינסקי, שהוא היה כמעט היחיד שבקושי היה נרדם, כי את הזמן 
המועט הזה ניצל לקצת לימוד תורה ואף לתפילות, יען כי היה זה הזמן היחיד 

שהייתה לו אפשרות לדבר עם הקב"ה בתוך החושך הנורא.

דבר מוזר התגלה לו במהלך הלילות בצריף האסירים: במשך כל לילה, לאחר 
שכל האסירים עלו על יצועם תשושים וחסרי כוח, קם לו בזריזות אסיר אחד 
שהיה ממוצא צרפתי, הוא היה בודק שכולם ישנים, ואז קופץ ומוציא מתחת 
מזרונו שקית, פותח אותה, ומוציא מתוכה מדים של גנרל צרפתי, לובש אותם 

ומתחיל להצדיע ולעשות תנועות של גנרל בצבא...

הרב גלינסקי חשב בתחילה כי דעתו של אותו אסיר השתבשה עליו, מקושי 
העבודה וההשפלות שהיו מנת חלקם של יושבי המחנה. אבל מלבד מנהג זה, 

התנהג אותו אסיר בצורה מושכלת ונורמלית לגמרי! אז מה קורה לו?

ויהי מה. לילה  הרב גלינסקי הסתקרן, והחליט שהוא חייב לברר את העניין, 
אחד, כשאותו צרפתי קם כמנהגו הקבוע, הפתיעו הרב גלינסקי ושאלו: "מה 
מעשיך?! אני עוקב אחריך כל לילה, ואני חייב לדעת סיבת מעשיך המוזרים!"

גלינסקי להיות בשקט לבל  האסיר הצרפתי הופתע מאוד, הוא ביקש מהרב 
יתעוררו שאר יושני הצריף, הוריד מיד את מדי הגנרל, הכניסם לשקית מתחת 

למזרון, התיישב והתחיל בסיפורו:

"דע לך, שאני הייתי גנרל גדול בצבא הצרפתי, ואז התחילה המלחמה עם רוסיה 
ולקחו אותי בשבי, והנך רואה ומרגיש כיצד הרוסים מנסים בכל האפשרויות 
כלל!  ואישיות  זהות  לנו  תהיה  שלא  כדי  עפר,  עד  להשפילנו  בנו,  להתעלל 
מגנרל בצבא הצרפתי הפכתי להיות מנקה שירותים במחנה האסירים בסיביר... 
הרגשתי כי אני מאבד מצלם האנוש שיש בי, והחלטתי שלא! לא אתן לעצמי 
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הערות:

אפשר להדביק את התפקידים על המצח, במקום על הגב.	 

אפשר למקד את המשחק ולהתחרות מי יצליח בתוך זמן נתון, או על ידי מספר 	 
שאלות מוסכם מראש, להגיע לתשובה נכונה.

תובנה: 

בצלם  שנברא  אדם  'חביב  ז"ל,  ישראל  חכמי  אמרו  י''ד(  )ג  אבות  במסכת  במשנה 
אלוקים'. הקב"ה טבע בכל אחד מאיתנו נשמה אלוקית טהורה שיש לה תפקיד ייחודי 
בעולם הזה. לכן אסור לזלזל בשום אדם ובשום מקצוע, כי לכל אחד ואחד יש תכונות 

ומידות ייחודיות שאין לאף אחד אחר. הבה נעריך את עצמינו יותר!

הפעלה | מסיבת תפקידים

משפט פתיחה: 

המשחק ילמד אותנו – בהנאה ובצחוק - על הייחודיות של כל אדם, לכבד כל עבודה 
ולהעריך כל תפקיד.

הסבר כללי: 

כל אחד מקבל תפקיד, עליו לגלות את התפקיד שקיבל לפי שאלות ותשובות.

חומרים נדרשים:

כ-20 פתקים.	 

מכשירי כתיבה.	 

דבק סלוטייפ.	 

הסבר מפורט בשלבים:

ישיבה, . 1 תלמיד  לדוגמה:  שונים,  תפקידים  סוגי  פתקים  על  לרשום  יש  תחילה 
אסטרונאוט, מורה, רופא, מוסכניק, רב, מוכר פלאפל, ספורטאי, וכן הלאה.

כל אחד מסתובב בתורו עם פניו לכיוון הקיר, והשני מדביק לו על הגב את אחד . 2
הפתקים.

כעת על כל אחד לנסות לנחש איזה סוג אישיות כתוב על גבו, תוך שהוא נעזר . 3
בשאלות, לדוגמה: "האם אני יושב מול ספרים?" "האם אני שואל שאלות?" או 

"יש לי תעודה לצורך עבודתי?" 

יש לענות בתשובות של 'כן' ו'לא' בלבד.. 4

כל אחד שואל שאלה אחת, מקבל תשובה, ומיד עוברים למשתתף הבא. כל אחד . 5
שואל שאלה אחת בתורו.

כל ניסיון ניחוש, נחשב כשאלה. לכן בתור אחד ניתן או לשאול שאלה, או לנסות . 6
ולנחש את אחד התפקידים.

מנצח: מי שהצליח ראשון לגלות מה רשום לו בגב.. 7
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מדהים להיווכח כי בשפה היפנית, המושגים "משבר" ו"הזדמנות" 
מבוטאים באותה מילה.

ניקח מזה לחיים שלנו את המסר, כי כל משבר אינו אלא  הבה 
'אתגר', כל ירידה אינה אלא לצורך עליה, כל נפילה אינה אלא 
אבל  נופלים,  כולם  וקם".  צדיק  יפול  "שבע  את מכסת  למלאות 

החוכמה היא לקום!

הבה נצלול ]כדי לעלות...[ לנושא המרתק הזה.

8
חזק חזק ונתחזק
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שאלה לדיון 

זה...  וכל  נכבדות  "אוקי הבנו, הערכה עצמית,  פיני מנתניה, משתף אותנו: 
כי אחרי שהשתתפתי בהכנת ההצגה  רוח כבר שבוע.  בלי מצב  אני  תכל'ס 
למסיבה הכיתתית, הבאתי רעיונות, הכנתי תפאורה וכתבתי טקסט לשחקנים, 
פתאום נכנסתי לבידוד של שבוע! כשיצאתי מהבידוד – ישר להצגה - חשכו 
עיניי. לא השתמשו ברעיונות שלי! עשו דברים אחרים לגמרי! הם אמרו שלא 
הבינו למה התכוונתי, והיו להם הרבה שאלות, אז החליטו לוותר!  מה אני 

יגיד לכם, עצב ודכדוך, כנראה אני גרוע בהצגות!"

נו, מה אומרים עכשיו לפיני? איך מכניסים לו עכשיו שמחה, וביטחון עצמי?

לא פשוט... אהה? אבל תנסו...

נענה לפיני עם סיפור:

תשובה על פי סיפור | הציור המושלם

3 ימים הוא הקדיש את  היה היה פעם בחור צעיר שסיים קורס ציור. במשך 
עד מאוד מהתוצאה. אלא שהצייר  והיה מרוצה  יפה,  נוף  ציור  עצמו לטובת 
הבין כי כשם ש'אין הנחתום מעיד על עיסתו', כך אין הצייר מעיד על ציורו, 

ולכן מאוד רצה לדעת מה אחרים חושבים על כשרון הציור שלו.

הוא הניח את היצירה במרכז מסחרי הומה, וכתב מתחתיה שלט:

ייתכן  במקצוע,  חדש  ואני  מאחר  בעצמי.  הזה  הציור  את  ציירתי  "רבותיי, 
גבי  שביצעתי מספר טעויות. בבקשה מכם ציינו את הטעויות שלי ב-X על 

הציור".

ומעוטר בהמוני  ציור מקושט  היה מתוסכל מאוד לראות  הוא  כשחזר בערב, 
סימוני X, ועוד הערות בכתב שאנשים רשמו לו על השלט.

מיואש ושבור הוא חזר למורה שלו:

"אני חסר תועלת" התייפח. "אם זה מה שלמדתי בקורס, אז אני לא מתאים 

להיות צייר. אנשים שללו את היכולות שלי לגמרי!"

המורה חייך אל הצעיר ואמר:

"אני חושב שאתה מוכשר מאוד והציור שלך ללא רבב. צייר מחדש את הציור, 
ואנסה להוכיח לך את זה!"

הקודם  הציור  של  מדוייק  העתק  הציג  יומיים  ואחרי  הסכים,  הצעיר  האמן 
למורה.

המורה לקח את הציור בחינניות וסימן לצעיר לבוא איתו. השניים הגיעו אל 
אותו מרכז מסחרי הומה והניחו את הציור באותו מקום.

מתחת לציור, הונח שלט:

ייתכן  במקצוע,  חדש  ואני  מאחר  בעצמי.  הזה  הציור  את  ציירתי  "רבותיי, 
ומכחולים.  צבעים  עם  קופסה  ישנה  לציור  מתחת  טעויות.  מספר  שביצעתי 

אנא מכם, הואילו בטובכם לתקן את הטעויות על גבי הציור".

בערב, חזרו השניים אל המרכז המסחרי והופתעו למצוא את הציור ללא אף 
תיקון.

גם למחרת הציור נותר שלם, וכך כל אותו השבוע...

 תובנה

מוסר ההשכל של הסיפור: קל יותר להעביר ביקורת על מישהו, להסתכל על מצב של 
מישהו מרחוק, מאשר לשפר אותו בעצמך, מאשר להרגיש אותו בעצמך...

פיני היקר! דע לך שאין תחליף בעולם לכישרון המיוחד שלך. נכון, החברים לא ידעו 
להבין למה התכוונת, הם התקשו לרדת לעומק דעתך. אבל זה לא בגלל שאתה לא 

מספיק מוצלח. זה בגלל האופי האנושי, הרגיל להעביר ביקורת ולפסול רעיונות!

אז אל תיכנס לדכדוך, אל תתייאש ואל תוותר. תמשיך בדרכך, עד להצלחה!
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הפעלה | מספרים ותנועות

משפט פתיחה: 

משחק מאתגר שישעשע את החניכים, עם מוסר השכל בצידו. 

הסבר כללי: 

מבצעים תנועות גוף, לפי מספרים שנקבעו מראש כסימנים לתנועות.

חומרים נדרשים: 

אין.

הסבר מפורט בשלבים:

כל אחד מקבל בתחילת המשחק 5 נקודות.. 1

כעת קובעים בין חמש לעשר תנועות גוף, בהתאמה למספרים.. 2

דוגמאות:

מספר 1 זו קפיצה.

מספר 2 – הרמת יד ימין.

מספר 3 – שילוב ידיים.

מספר 4 – עמידה על רגל אחת.

מספר 5 – צעד אחד קדימה.

עורכים ניסוי וחימום – מכריזים מספרים ומבצעים יחד את התנועות.. 3

כעת החניך והחונך מכריזים בתורנות מספר אחד כל פעם, בלי סדר, והשני צריך . 4
לבצע את התנועה מיד.

מי שביצע תנועה לא נכונה, יורדת לו נקודה אחת.. 5

עם התקדמות המשחק, מעלים את רמת הקושי, ומכריזים שתי מספרים יחד: . 6
"אחד-שלוש!" או "חמש-חמש!" וכן הלאה.

יש לבצע את התנועות לפי סדר הכרזת המספרים.. 7

משל | הפרד שלא ויתר

היו היה פעם איכר ולו פרד זקן. לרוע המזל, נפל הפרד אל תוך הבאר העתיקה 
אהב  האיכר  קולות.  בקולי  גונח  הפרד  את  הזקן שמע  האיכר  ביתו.  שבחצר 
וחיבב את הפרד הזקן, אך לאחר ששקל את המצב בכובד ראש החליט, שגם 
הפרד הזקן וגם הבאר העתיקה, אינם שווים את הטרחה. הוא כינס את כל 
את  לקבור  כדי  עפר,  לערום  מהם  ביקש  הוא  לעזרה.  אותם  וגייס  השכנים, 
הפרד הזקן בתוך הבאר ולשים קץ לסבלו. כך, חשב לעצמו, יפתור את שתי 

הבעיות בבת אחת.

בתחילה, נתקף הפרד הזקן בפאניקה. לא די לו בשפל מצבו בתחתית הבאר, 
אלא שמנסים לקבור אותו חיים. אך כשהאיכר ושכניו המשיכו לרוקן אתים 
עמוסי עפר, אל תוך הבאר, ורגבי העפר הוסיפו לחבוט בגבו, נצנצה מחשבה 
צריך  הוא  בגבו,  צולפת  עפר  פעם שערימת  לפתע, שבכל  קלט  הוא  בראשו. 
וכך בדיוק עשה. בכל פעם שערימת  פשוט לנער אותה מעליו ולטפס עליה. 
עפר נחתה על גבו, הוא ניער אותה ועלה עליה. כך המשיך לעודד את עצמו, 
העגומה  הסיטואציה  ולמרות  המכאיבות,  החבטות  למרות  פעם.  אחר  פעם 

והמשפילה, הפרד הזקן נלחם בכאבים, והמשיך באומץ קדימה.

של  ובמבט  מורם  בראש  פסע  ומותש,  חבול  הזקן,  והפרד  רב,  זמן  חלף  לא 
ניצחון, מעבר לדופן הבאר, לעיניהם המשתאות של האיכר ושכניו. מה שנדמה 
היה, בהתחלה, שיקבור אותו - התברר בסופו של דבר, כאירוע שהציל את חייו.

הנמשל

ילדים יקרים!

דעו לכם כי זה משחק החיים, ליפול ולקום.

כ(, הקב"ה ברא את  ז,  )קהלת  יחטא"  ולא  יעשה טוב  "אין צדיק בארץ אשר  כתוב 
גם  לכן  ותיקון.  בנפילות  עוברת  להצלחה  הדרך  שלימות,  שאין  כזו  בצורה  הבריאה 

התשובה נבראה עוד לפני בריאת העולם, הקב"ה מקדים רפואה למכה...

אבל החוכמה היא לנהוג כמו אותו פרד, לדרוך על המשברים והנפילות בדרך להצלחה. 
כי אם נפלנו ולא למדנו לקח, חבל על הזמן שנפלנו... לפחות נלמד מזה איפה לא 

ליפול...

מה אתם אומרים?
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תובנה: 

לחיים.  גם  זאת  ניקח  הבה  ופלא!  הפלא  מהנה,  לצחוק  נהפך  במשחק  כאן  הקושי 
הקושי יכול להיות מהנה, אם רק נילחם עליו.
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