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        רציונאלרציונאלרציונאלרציונאל| | | | 

יכולת האדם לפעול ללא תלות  –עצמאות 

היא ערך בסיסי ואף מקודש בעיני  –באחר 

טימציה יהיא מתפרשת בעיניו כלג, המתבגר

לפעול בהתאם להחלטתו הבלעדית, ומשכך 

ציות לסמכות נתפסת כסתירה לעצמאות. 

אך לאמיתו של דבר, כיהודים אנו מחוייבים 

תמיד לתורה ולמצוות, כחסידים המקושרים 

לרבי דרך החסידות מנחה ומכוונת אותנו, 

ובכלל כבני אדם ישנם ערכים ונורמות 

יא חברתיות הכרחיות. העצמאות הרצויה ה

ההתפתחות האישית המיטבית בתוך 

המסגרת. בהתאם לכך, יש לעמוד על 

הצדדים החיוביים שבעצמאות, אך יחד עם 

זאת להכיר את הצדדים הלא נכונים/ הלא 

 –לגמרי באופן עצמאי  –רצויים שבה, ולבחור

לאזן נכון בין העצמאות לציות ככלי לחיים 

  עצמאיים.

  

        | מטרות| מטרות| מטרות| מטרות

החיוביים והשליליים > לעמוד על הצדדים 

  של ה'עצמאות'.

> להסיק שעצמאות היא דרך להתקדם 

  ולהתפתח.

> להגדיר את המסגרת והגבולות הבסיסיים 

והמחייבים כדי להפיק את התועלת 

  שבעצמאות.

> להסיק שהתקדמות והתפתחות נכונה היא 

  שילוב של ציות ועצמאות.

        

 

                

                             

                                                                        

                                                                                                                                    
   

 עצמאות עם ציותעצמאות עם ציותעצמאות עם ציותעצמאות עם ציות

    מבנה השיעור <<<<מבנה השיעור <<<<מבנה השיעור <<<<מבנה השיעור <<<<                    
    

                   / מליאהגלו את המושג פתיחה :פתיחה :פתיחה :פתיחה :     דק' 10  �

'    '    '    '    דק 10 �         מליאהקבוצות, / במי נבחר? ::::1111פעילות פעילות פעילות פעילות 

                דק' 5   �     מליאה   / הקבצנית העצמאית ::::2222פעילות פעילות פעילות פעילות 

                דק' 15 �      / מליאהקבצנית או עצמאית?: : : : 3333פעילות פעילות פעילות פעילות 

                דק' 5   �                   / מליאה         קבלת עול ום:ום:ום:ום:ככככסיסיסיסי

        
        מהלך הפעילותמהלך הפעילותמהלך הפעילותמהלך הפעילות>>>> >>>> >>>> >>>> 

  

דק'    דק'    דק'    דק'        10101010    ����                גלו את המושג/ מליאה: : : : ההההפתיחפתיחפתיחפתיח| | | | 

חת מהן מניחה המורה המורה מזמינה שתי בנות לקדמת הכיתה. על ראשה של כל א

הנציגות אינן מודעות למושג  –'עצמאות' ו'תלות'  –)1עליו כתוב מושג (נספח כתר 

  הכתוב על כתרן, ועל כתר חברתן.

) המשקף עצמאות או תלות. בסבב כל 2כל אחת מבנות הכיתה מקבלת היגד (נספח 

  בת תקרא את ההיגד שבידה, ותעניק אותו לנציגה שלה הוא מתאים.

  על הנציגות לזהות את המושג שלהן בהתאם להיגדים שהצטברו בידיהן.

  

  דק'דק'דק'דק'    10101010    ����               במי נבחר?/קבוצות, מליאה ::::1111פעילות פעילות פעילות פעילות | | | | 

לאחר שהנציגות מגלות את המושג שלהן, עורכת המורה 'מסע בחירות': עצמאות או 

  תלות?

הכיתה נחלקת לשתי קבוצות: האחת מייצגת את העצמאות והשנייה את התלות. 

המשמשים כ'מצע בחירות'  -המורה תולה על הלוח את ההיגדים מהפעילות הקודמת 

בוצה צריכה לשכנע בצדקת דרכה וביתרונותיה על פני של כל אחת מהקבוצות. כל ק

  חברתה.

המורה תסכם את הדיון, ותעמוד על כך שכל קבוצה הציגה את יתרונותיה, כי אכן לכל 

מושג יש יתרונות וחסרונות, עלינו 'לבחור' נכון באילו מקרים העצמאות היא בעלת 

ביכולת האישית/  יתרונות (מפעילים את הראש/ מתמודדים עם אתגרים/ מאמינים

מנסים לממש את היכולות) ובאילו מקרים היא עלולה להיות הרסנית (מנוגדת לדרך 

וכשלון/  - תורה ומצוות/ חוסר כיבוד הורים/ העדר דרך ארץ/ פעולה חסרת ניסיון

  חוסר יכולת להתקדם / הסתבכות בבעייה/ הסתכנות ).

        

        | סיכום ביניים| סיכום ביניים| סיכום ביניים| סיכום ביניים

תמיד לתורה ולמצוות, כחסידים המקושרים לרבי דרך החסידות  כיהודים אנו מחוייבים

  מנחה ומכוונת אותנו, ובכלל כבני אדם ישנם ערכים ונורמות חברתיות הכרחיות.

  בואו נראה מה קורה כשהולכים על עצמאות עד הסוף...
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        | הגדרה דידקטית| הגדרה דידקטית| הגדרה דידקטית| הגדרה דידקטית

  עם קבלת עול וציות,

  אתקדם בעצמאות.

  

        | הרחבת ההגדרה הדידקטית| הרחבת ההגדרה הדידקטית| הרחבת ההגדרה הדידקטית| הרחבת ההגדרה הדידקטית

הליכה במסגרת  עם קבלת עול וציותעם קבלת עול וציותעם קבלת עול וציותעם קבלת עול וציות

הברורה של תורה, מצוות וחסידות בקבלת 

עול תוך ציות לסמכות של מורה הוראה, 

  משפיעה, מורה, וכמובן ההורים

היא הבסיס והמלווה התמידי בדרך אתקדם אתקדם אתקדם אתקדם 

  ההתקדמות וההתפתחות...

הממצה את  –להיות אדם עצמאי  בעצמאותבעצמאותבעצמאותבעצמאות

עצמו כראוי ומצליח למלא את תפקידו 

  וייעודו.
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  דק'דק'דק'דק'    5555 ����        העצמאית/ מליאההקבצנית : : : : 2222פעילות פעילות פעילות פעילות | | | | 

) על נערה שהתעקשותה לעצמאות 3המורה מספרת את סיפורו של חיים ולדר (נספח 

  הובילה אותה לתלות מוחלטת.

  

        | שאלות לדיון| שאלות לדיון| שאלות לדיון| שאלות לדיון

  > באיזה שלב היא הייתה יכולה למנוע את ההידרדרות? כיצד?  

  > מדוע היא מסרבת להיעזר בהוריה גם עכשיו, למרות מצבה האומלל?

  האם היא עצמאית?> 

  > מהי המחשבה המוטעית שלה בנוגע לעצמאות?  

    

  דק'דק'דק'דק'    15151515    ����                    קבצנית או עצמאית?/ מליאה ::::3333פעילות פעילות פעילות פעילות | | | | 

) מקרים שונים מחיי היום יום. על כל מקרה צריכות הבנות 4המורה מקרינה במצגת (נספח 

ות טפשית/ לא לחוות דעה האם התנהגות הבת היא של עצמאית או קבצנית (התעקש

  נכונה לפעול באופן עצמאי).

  

  רצוי לפתח דיון סביב מקרים מסוימים, כמו:

  > האם ההורים יכולים לקבוע את שעת השינה של נערה מתבגרת?

הדיון יוביל למסקנה שאומנם ישנם דברים המשתנים מבית לבית: ישנם הורים המקפידים 

אך על כל בת לנהוג בהתאם לדרישות על שעת השינה, אחרים נותנים עצמאות בחלק הזה, 

  הוריה. ציות וקבלת עול הם הבסיס!

  

  דק'דק'דק'דק'    5555    ����                            קבלת עול/ מליאה: : : : סיכוםסיכוםסיכוםסיכום| | | | 

ל הרבי בנוגע לקבלת שבו מרוכזים מספר מכתבים ) 5(נספח כל אחת מהבנות מקבלת דף 

 תבומת לב הבנות לפרטים מסוימים במכשומפנה את תעול. המורה קוראת את המכתבים, 

  חידוד והעמקת המסר.ל

  

        הדגשיםהדגשיםהדגשיםהדגשים| | | | 

  נעשה ונשמע. -התורה התקבלה על ידי העם בקבלת עול >   

  > קבלת עול היא הדרך להצלחה!

  > קבלת עול היא הידיעה שאני לא תמיד צודק, ולכן מדרבנת להתייעץ.

  > ייעוץ חיצוני יכול לסייע ולהדריך את האדם בדרך הנכונה, ולמנוע ממנו טעויות.

  מצטער מאוד (!) כאשר מקבל מידע על העדר קבלת עול...> הרבי 

בו קיבל רבי יהושוע את פסק הדין של רבן  -> הסיפור על רבי יהושוע ור"ג 

גמליאל לגבי היום בו חל יום כיפור, למרות שפסיקת רבן גמליאל לא היתה 

את היום בו לדעתו היה ח את קבלת העול שלו חילל בפרהסיא לדעתו. וכדי להוכי

  ור לחול יום הכיפורים.אמ
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        אביזרים והכנהאביזרים והכנהאביזרים והכנהאביזרים והכנה| | | | 

  .מחשב ומקרן> 

  > דבק סלוטייפ.

  ).1ים, ועל כל אחד מהם להדביק מושג (נספח > להכין שני כתר

   .ולגזור )2(נספח  היגדים> לצלם עותק אחד של ה

  ) כמספר הבנות בכיתה.5את דף המכתבים של הרבי (נספח > לצלם 

  

        | נספחים| נספחים| נספחים| נספחים

  קה על הכתריםמושגים להדב. . . . 1111

  היגדים. . . . 2222

  'הקבצנית העצמאית' -סיפור . . . . 3333

   המצגת בקובץ מצורף - מקרים מחיי היום יום ....4444

  מכתבים של הרבי בנושא קבלת עול ....5555

  


