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ּ 4זֶהוּ ִסּפוּר ַעל  מוֵֹתיֶהם ָהיו ְּׁ ש ּ ים ש ֶ :  ֲאנָש ִ
ּ , כֻּּלָּם הו ְַּׁאף ֶאָחד, ִמיש ֶ .כָּל ֶאָחד ו
ְָּׁתה ש  לֲַעשׂוָֹתהּ ָהי ּקֵ בַּ ְּׁכֻּלָּם נִתְּׁ ַע ו ֵּ ְּׁ ָהיָה לְַּׁבצ ִָּריך צ .ֲעבוָֹדה ֲחש וָּבה ש ֶ

ה זֹאת ֶׂ הוּ יֲַעש יש ֶ ּמִ .  כֻּּלָּם ָהיָה בָּטוַּח ש ֶ
ֵּעַ  ה זֹאת, כָּל ֶאָחד יָכוֹל ָהיָה לְַּׁבצ ָׂ .ֲאָבל ַאף ֶאָחד לֹא ָעש

אוֹד הוּ כַָּעס מְּׁ ל כֻּּלָּם לֲַעשׂוֹת, ִמיש ֶ פְִּׁקידוֹ ש ֶ זֶּה ָהיָה ּתַ .  ִמּפְּׁנֵי ש ֶ
הוּ יָכוֹל לֲַעשׂוֹת זֹאת יש ֶ ּמִ ב ש ֶ ,כֻּּלָּם ָחש ַ
ה ָׂ כֻּּלָּם לֹא ָעש .  ֲאָבל ַאף ֶאָחד ֵהִבין ש ֶ

 ּ הו ים ֶאת ִמיש ֶ ר כֻּּלָּם ֶהֱאש ִ יֵּם כֲַּאש ֶ ּתַ ,זֶה ִהסְּׁ
כָּל ֶאָחד יָכוֹל ָהיָה לֲַעשׂוֹת ה ֶאת ָמה ש ֶ ָׂ ַאף ֶאָחד לֹא ָעש .ש ֶ

ֵַּע ֶאת ָהֲעבוָֹדה ְַּׁבצ ?ִמי י
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:משימה
.את שמותיהם של האנשים בסיפור בעמוד הקודםסמנו בצבע 

.להסביר את התופעהנסו ? המסר של הקטעלדעתכם מה 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________
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אותי מלבצע אותושמונעים גורמים אותי לבצע אותושמניעים גורמים התפקיד

-משימה
.שלכםאת תחומי האחריות רשמתם את הפתקים עליהם והוציאו , שלכםשוב את המזוודה פתחו 

-לחשוב על כל אחד מן התפקידים הללונסו 

?מה מניע אותי? אני בעצם עושה את זהמה ל 
-על כל תפקידחשבו , ומצד שני

?מה מונע ממני? האם יש משהו שמקשה עלי למלא את האחריות הזו
:אחריותכםמהתפקידים שתחת 5רשימה של גורמים מניעים וגורמים מונעים לערכו 
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,  בטבלההמניעיםכעת על רשימת הגורמים עברו 
:סוגים2שהם מתחלקים לותראו 

–מחויבות
,  לעשותשאתם חייבים כלומר דברים 

.ממכםכי מישהו דורש 

-אכפתיות
,לכםכלומר דברים שבאמת חשובים 
.מעצמכם, שהמניע לעשות אותם מגיע מבפנים



“
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?  דעתכםמה 
:  אילו מניעים עשויים להיות משמעותיים יותר בביצוע תפקיד אחראי

?אכפתיותאו ? מחויבות

.דוגמאותתנו 

_______________________________

_______________________________

_______________________________



בנושא האחריות  
.  סגנונות התנהלות4ישנן 

הסגנונות הללו מתחלקים  
:קריטריונים2לפי 
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?למשימהמחויבמרגיש עד כמה אני . 1
מחויבות גבוהה או מחויבות נמוכה

?לי מהמשימהאכפתעד כמה . 2
אכפתיות גבוהה או אכפתיות נמוכה
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-סוגי התמודדות עם אחריות4ציורים המבטאים 4לפניכם 

.על הדמויותהתבוננו 
?  אילו מהן פעילות ואילו אינן פעילות

-לנחשנסו 
,  רק בגלל שהיא חייבתפעילהמי 

______?  אבל המטרה לא כל כך מעניינת אותה

,  בגלל שהיא לא חייבת, לא פעילהמי 
______? וגם בגלל שזה לא מעניין אותה בכלל

בגלל שהיא רוצה פעילהמי 
______? ומחוברת לרעיון ומחויבת אליו

,למרות שהרעיון דווקא מדבר אליהלא פעילהמי 
______? אבל כרגע היא לא מחויבת לבצע אותו

בא

דג
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מרגיש
אחריות
לא פועל  
כרגע אבל  
...היה רוצה

לוקח
אחריות
פועל  

בהתלהבות

נמנע
מאחריות
לא פועל כי  
לא אכפת לו

מקבל
אחריות

פועל באילוץ

אכפתיות גבוהה

אכפתיות נמוכה

מחויבות נמוכה מחויבות גבוהה

-הסגנונות הללו בתוך שרטוט4ניתן למקם את 
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'סגנון א

אחריותלוקח
.גבוההואכפתיות גבוההמחויבות 

-זה אדם שמבצע את המשימה
,  גם כי הוא מרגיש חייב

:וגם כי אכפת לו וזה חשוב בעיניו
!"אני יודע שזה התפקיד שלי עכשיו"
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'סגנון ב

אחריותמרגיש
.גבוההואכפתיות נמוכהמחויבות 

,  זה אדם שלא מבצע את המשימה
,  למרות שאכפת לו

.כי שום דבר לא מחייב אותו
"…ממש הייתי רוצה לעזור רק ש! זה חשוב"
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'סגנון ג

אחריותמקבל
.נמוכהאבל אכפתיות גבוההמחויבות 

,את המשימהשמבצע זה אדם 
:אבל מתוך אילוץ ולא מתוך אכפתיות

"אני עושה את זה כי מכריחים אותי"



13

'סגנון ד

מאחריותנמנע
.נמוכהואכפתיות נמוכהמחויבות 

,  זה אדם שלא מבצע את המשימה
:כי לא אכפת לו ואף אחד לא מכריח אותו

"?למה שאני אעשה את זה בכלל"
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.  מאפיינים ודוגמאות של כל אחד מהסגנונותלפניכם 
:להתאים אותם לסגנון האחריות המתאיםנסו 

(נמנע/מקבל/מרגיש/לוקח)

?שזה מעצבןת /מקטראת החדר וכל הזמן ת /מסדרמי 
?ה/ביצעאכזבה וחרטה על משימות שלא ה /מרגישמי 
?ה/עבורובעבודה שהיא שליחות ת /עובדמי 

?מאוחרה /קממי סתם 
?ה/וחשוב לושזה בריא לבגלכושר עושה מי 
?שעושהמכל המשימות ת /ה ומתוסכל/ה שחוק/מרגישמי 
?נוספים כדי למלא את המשימות ביתר יעילותלהספקיםאת שעות הפנאי ת /מנצלמי 

?חשובשזה חולה למרות ה /חברשל ה /בשלומולהתעניין ת /מצלצלמי לא 
?ב אתמול"ה ש/הכינה שלא /ולא מעניין אותו, ה אדישות/מרגישמי 
?את היוםת /מורחמי 
?סיפוק גדולה /ומרגישצ "לקרוא תהילים כל שבת אחהה /מקפידמי 
?ה שזה כיבוד הורים אמיתי/ת לקניות לשבת ומרגיש/עורכמי 
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:מסקנה

,  יותר מהתפקידלכם ככל שאכפת 
,  אותו בצורה אחראית יותרתמלאו כך 

.סיפוק והנאהתחושו וגם 
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אתכם  משימות רק בגלל שמחייבים אתם ממלאים אם 
ריאקטיביתבצורה אתם פועלים 

.כמו בובה על חוט

לכם  אכפתיות לדברים שחשובים אתם מגלים אם 
פרואקטיביתבצורה אתם פועלים 

.כמו קברניט של אוניה

!  זכרו
זה בידיים

!שלכם
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-ועכשיו למעשה
.כי זו אחריות שלנו, מחויביםישנן משימות שאנו ממלאים בדרך כלל רק בגלל שאנחנו 

?  סיבות אמיתיות למה המשימות הללו חשובות בעצםתוכלו למצוא האם 

?שהן תתבצענהלכםאכפת למה 

הכנת שיעורי בית–המשימה 
:למה זה אכפת לי

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

לכבות את האור כשיוצאים מהבית–המשימה 
:למה זה אכפת לי

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

___________________________( הוסיפו משלכם)–המשימה 

:למה זה אכפת לי
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________



18

.בתקופה הנוכחית נוספו המון תפקידים למזוודות האחריות של כולנו
-וכולנו נדרשים להתנהל בה באחריות, זוהי תקופה לא פשוטה כלל

,  להתחשב בבני המשפחה, לשטוף ידיים, סתם מהביתלא לצאת 
...ועודללמוד בלי מורה ועוד , למצוא תעסוקה

,  ניתן למלא את ההנחיות מתוך אילוץ, אז נכון
.וכך להתנהל ביום יום, ולבצע תפקידים בבית מתוך חובה

, ומלחיץ, ומשעמם, זה מעיק. אבל זה לא כיף
.וגורם לרגשות שליליים לך ולסובבים
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משימות שנוספו  
?חשובבאמתלמה זה בתקופה הנוכחית

-אז קדימה 
,  הקורונהלעשות היום רק בגלל שאתם נאלצים משימות 3בחרו לכם 

.   למלא אותן מתוך אכפתיותונסו 
?  למה זה חשוב? לכםלמה זה אכפת ... תחשבופשוט 

?מאילוץולא רק מרצוןאת זה אתם עושים ולמה בעצם 

:  או במילים אחרות

!!!אחריותקחו 
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.קצת יצירתיות-ולסיכום 
....לתזכורת, לתלות במקום בולטתוכלו הוראות ליצירה יפה אותה לפניכם 

:החומרים
.בגודל מתאים( עדיף קלקר דחוס)לוח קלקר 

.צבע גואש שחור
(.מופיע בהמשך)" ?אם אין אני לי מי לי": הדפסה של הכיתוב

.סיכות תפירה
.חוטי רקמה צבעוניים

:תהליך העבודה
o את לוח הקלקר בגואש שחורצבעו.
oבאמצעות עט את האותיותוחרטו , את הדף עם הכיתוב על לוח הקלקרהניחו -לאחר ייבוש.
o (.מ"כחצי ס)עד חצי העומק על הקווים של האותיות במרחקים קטנים ונעצו , סיכות תפירהקחו
o ללפף את החוט סביב הסיכותוהתחילו , חוט רקמהקחו  .
o אקראי עד למילוי השטחמצד לצד באופן עברו בסיבוב מלא סביב המסגרת ואז התחילו.
o שלא לצאת מגבולות האותהקפידו!
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-תמונות להדגמת תהליך היצירה
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