
                                                       'יאכיתה                                                                             
 מה הגבול שלי?

 קשר מחייב של אחריות| 

  

 

 ב"ה

 

 

 

 רציונאל| 

האם חיים הכפופים לחוקים והגבלות יכולים 

להיות בו זמנית גם חיים חופשיים ורגועים?  

המושג חופש נתפס כמתירנות נטולת גבולות 

וכללים אך התנהלות כזאת היא בדיוק ההיפך 

הגמור מחופש שכן, התנהגות כזו מונעת 

מרגשות ודחפים שונים ולעולם אינה מביאה 

היהדות מגדירה לידי סיפוק ורוגע פנימי. 

אמיתי הוא חופש חופש באופן שונה לגמרי. 

היכולת לבטא מי אתה באמת. אם באישיותך 

ישנן רמות שעדיין לא חקרת אותן, אם עדיין 

אזי  –לא הייתה לנפשך הזדמנות להתבטא 

י. האמת והמהות אתה עדיין לא חופש

הפנימית של כל יהודי זה הרצון לקיים תומ''צ, 

להשיג הרמוניה ושלווה  על כן יהודי יכול

פנימיים רק אם יחיה חיים יהודיים אמיתיים. 

של  -כל עוד חייו יתנהלו בניגוד לרצון זה שלו

נשמתו, הוא לא יהיה מאושר ולא רגוע, 

נשמתו הצמאה לא תיתן לו מנוח. מובן אפוא 

מטרת המנהגים ביהדות היא לא לקשור כי 

אותנו, אלא להפך, הם משמשים להשקטת 

מסייעים ל הקיום הגשמי היומיומי והרעש ש

לנו להביא לידי ביטוי את רצוננו הפנימי 

 והעמוק. 

 

 היחידה מטרות| 

 להגדיר מהו חופש וחירות אמיתית <

<לשלול את הגישה האומרת כי חיי תומ''צ 

 הינם חיים מגבילים ומחניקים

<להסיק כי חיי גשמיות ונהנתנות אינם 

 מהווים חיי חופש אמיתי

יתוח של מניעים להרגלים <לתרגל נ

 שליליים/ קיצוניים

<לתרגל להעלות למודעות שהרגלים/ 

תחביבים  שליליים/ קיצוניים לא הם אלו 

 שיובילו לתחושת חירות, סיפוק ורוגע

<להעמיק את ההיכרות עם המהות והרצון 

 הפנימי והאמיתי שלנו כיהודים

<להפנים ולחדד שהשלווה שלנו תלויה אך 

מצוות ולא בגירויים ורק בעצם קיום 

 .חיצוניים אחרים

  

 אני: מעגל                            

 אני יהודי וחסיד

 3שיעור מס': 

  

                   

                                   
  

 עבדות וחירות
 מבנה השיעור >>>>        

 

        דק' 5         מליאהיחידני, /עבדות? -חיי תורה ומצוות פתיחה :

   '    דק  5             מליאה/ חירות? סיפור –חיי מתירנות  :1פעילות 

 דק'  8תרגול/ זוגות, מליאה                                        :2פעילות 

 דק'  5מימוש העצמי הפנימי  / מליאה           –אושר  :3פעילות 

   דק'  5                                             / מליאהסיכום ומשוב סיום:                       

 

 מהלך הפעילות<<<< 

   דק'      5                                  עבדות?/יחידני, מליאה    -חיי תורה ומצוות :הפתיח| 

רצונות שלהן )רצוי   5( בהם עליהן לכתוב 1המורה מחלקת לתלמידות דפים )נספח 

להרגיען בעובדה שאף אחד לא הולך לקרוא מה שהן כותבות..(. לאחר שכתבו, הן  

מתבקשות למיין את הרצונות לשני סוגים, רצונות חומריים ורצונות רוחניים 

 משתייכים רוב רצונותיה. ולבדוק, כל אחת לעצמה, להיכן

לאחר מכן המורה מעלה דילמה של נערה שכתבה לרבי אודות התחושה שלה לגבי 

, מענה הרבי לנערה זו  4. לתשובת הרבי נחשפים בפעילות 2קיום תומ''צ )נספח חיי 

קבוצות,   2מתחלקת ל הינו אחד מהמכתבים שהקבוצות יעסקו בהם ( והכיתה

 .קבוצת גשם וקבוצת רוח

הקבוצות: קבוצת גשם מייצגת את חיי החומר והנאות העוה''ז   2עימות בין מקיימים 

וקבוצת רוח מייצגת חיים של תורה וקיום מצוות. כל קבוצה מקבלת היגדים שבהם 

 (.  3,4ניתן להסתייע בניסוח תשובות לשאלות שיוצגו בדיון )נספחים 

 המורה מנהלת את ה 'עימות' בעזרת השאלות הבאות:

 ?האם נכון להתנהל על פי רגשות בלבד? מדוע 

 יקבע לעצמו את הכללים שעל פיהם יחיה? מדוע שלא כל אחד 

 אז למה לנו להיות כפופים להם? -אם ניתן לחיות ללא הגבלות 

 מדוע כן? מדוע לא? -חיים מתירניים 

 ?האם שמירה על כללים היא דבר מהותי וחשוב 

 ?ההנאה של הרגע היא העיקר, הלא כן 

 ..חיים רק פעם אחת, צריך לנצל זאת להנאה מקסימאלית 

 מהו הטווח של ההנאה מתאוות גשמיות? 

 ?מהו טווח ההנאה ממשהו ערכי 

   מהו המחיר שמשלמים על כניעה לגשם, ומהו המחיר על בחירה ברוח, איזו

 מהם משתלם יותר?
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 מה הגבול שלי?

 קשר מחייב של אחריות| 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 | הגדרה דידקטית 

חיי הנאות אינן חירות, חיי תומ''צ אינן  

עבדות ורק חיים כאלה עשויים להוביל 

 .להרמוניה פנימית ושלוות נפש

 

 | הרחבת ההגדרה הדידקטית

 

   -חיי הנאות אינן חירות

רדיפה אחר הנאות, התנהלות מתירנית והשתקעות  

בתענוגות העולם מהווה ההיפך הגמור מחירות, זוהי 

השתעבדות מוחלטת לתאוות, לרצונות ולדחפים 

שאינם באים על סיפוקם ומניעים לרדיפה מתמדת  

 וריקנית. לעומת זאת,    

   -חיי תומ''צ אינן עבדות

כפי שהרבה נוטים לחשוב, אלו אמנם חיים של 

 גבלות, כללים והוראות אך,ה

רק חיים כאלה עשויים להוביל להרמוניה פנימית 

   -ושלוות נפש

שכן, חיים כאלו מובילים אותנו למימוש המהות  

הפנימית שלנו כיהודים, ורק מימוש שכזה יכול  

 להוביל אותנו לרוגע פנימי ותחושת חירות אמיתית.

 

מטרת הדיון היא לעמת מאפייני חיי תומ''צ עם מאפייני חיים מתירניים וגשמיים  
האם חיים של הגבלות וכללים הם לא ההיפך הגמור מחופש?  -ולעורר את השאלה  

 

  גוף השיעור| 

   דק'      10             / מליאה חירות? סיפור-חיי הנאות ומתירנות :1| פעילות 

ה  ( הממחיש את הרעיון שרדיפה אחר יעדים גשמיים איננ5המורה תספר סיפור )נספח 

מטרה כשלעצמה. האדם בעצם בשורה האחרונה האדם מחפש את האושר.  ולאחריו  

תבקש מהתלמידות להסביר מדוע חיי נהנתנות נטולי חוקים אינם חיי חירות אמיתית, 

 המורה תכוון את התלמידות לתובנות הבאות:  

אדם שחי חיי נהנתנות וחומריות, לעולם ירדוף אחר שלווה פנימית אך לא ישיג   -

אותה. כאשר אדם עושה מה שהוא רוצה, או מה שלפחות נראה לו שהוא רוצה, הוא  

לו כלל לא מגיעות ממנו אלא אלו רצונות שבדרך  עבד לשיגיונותיו. אולי הגחמות ש

כלשהי נכנסו לראשו? ומה אם גחמות ורצונות אלו הם דברים המביאים לו נזק?מי 

שהולך לפי דחפים איננו חופשי באמת כיוון שאין לו יכולת בחירה, הוא כבול  

 לדחפים אלו ו'עובד' אותם.

 

 דק'  8                                           זוגות, מליאה/ תרגול :2פעילות |  

הכיתה מתחלקת לזוגות, על הלוח תלויים פתקים עם דוגמאות לתחומים שונים  

( ודוגמאות לסוגי מניעים אפשריים להרגלים  6העלולים להכיל הרגלים שליליים )נספח 

ל תחביב/ הרגל שהיא אוהבת מאוד והוא לא  (. כל תלמידה חושבת ע7אלה )נספח 

חיובי, או על תחביב/ הרגל שהוא לא שלילי אך היא נתונה בו באופן קיצוני )ניתן להיעזר 

בדוגמאות שעל הלוח( ומספרת עליו לבת זוגתה. כל בת זוג, בסיוע המניעים האפשריים 

ולהסביר מדוע התלויים על הלוח, צריכה לנסות לנתח את המניע להרגל של בת זוגתה 

עצם ביצוע הרגל זה הינו שלילי ומהווה ההיפך הגמור מחופש. *לאחר מכן המורה תבחר  

 כמה זוגות שיספרו לכיתה על ממצאיהם.

 

*יתכן שתלמידות תעלינה תהייה לגבי מקרים של תחביב/ הרגל שאינם שליליים באופן 

'(, מקרים מוחלט וגם נתונים בפרופורציות )אינם קיצוניים, לא מדובר בהתמכרות וכדו

אלו רצוי להציף כשאלה לפני השלב הבא, בו מבינים שהמימוש העצמי של היהודי הוא  

בקיום חיי תומ''צ דווקא, וגם אם יש הרגל/ תחביב מסויים שאינו שלילי ואף נתון  

לא הוא זה שיביא את תחושת האושר האמיתית  בפרופורציות נורמאליות לחלוטין, 

 והפנימית.

   

 דק'  5                          / מליאה  מימוש העצמי הפנימי –אושר  :3פעילות | 

 הבנת מהות החירות והאושר האמיתי ו 'היכרות' עם ה 'עצמי' הפנימי של כל יהודי   
 

 (. 8המורה תספר לבנות על המשל מתשובת הרבי בנוגע לחיים מאושרים )נספח 

 

 

 'יאכיתה 

 מה הגבול שלי?
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 | הכנה ואביזרים

כמס' הבנות )נספח  -דפים לכתיבת רצונות -

1) 

 (2למורה )נספח  -דילמה -

היגדים גזורים לקבוצות גשם ורוח  -

 (3,4)נספחים 

 (5למורה )נספח  -סיפור הדייג -

 דבק סלוטייפ -

יש לצלם בגודל  -פתקים עם סוגי הרגלים -

 (6שייראה מהלוח ולגזור )נספח 

לצלם בגודל יש  -פתקים עם סוגי מניעים -

 (7שייראה מהלוח לגזור )נספח 

 (8למורה )נספח  -משל -

 (9אחד לכל קבוצה )נספח  -מכתבי הרבי -

 חבילת עוגיות -

 מעטפה שעליה כתוב: סה''כ: מיליון דולר -

 

 

 

 

 

 | שאלות לדיון

 ?מהי ההגדרה לחירות ואושר אמיתי 

  אם מימוש עצמי אכן מביא לשלווה ורוגע, מי מחליט מהו הרצון העצמי של
 כל אחד?

 ?האם ה 'עצמי' של כל הנבראים שווה 

 ?האם ה 'עצמי' של כל בני האדם שווה 

  ביותר של כל יהודי? מהי נקודת העצם שלנו?מהו הרצון הפנימי והאמיתי 

מטרת הדיון היא להגיע למסקנה כי המושג 'חירות' משתנה מנברא לנברא וכל נברא 

 צריך לממש את מי שהוא באמת על מנת לחוש רגוע וחופשי. 

אם נספק לצמח מים, אויר, שמש הרי שהוא משוחרר מכל דאגה למרות שהוא יישאר 

 ד.לעמוד כל חייו במקום אח

לעומת זאת, אם נעניק לחיות ולבהמות מזון ומשקה אך נמנע מהם לנוע ממקום 

 למקום, הרי שעבורן ייחשב הדבר למאסר.

עבור האדם, אשר יתרונו על בעה''ח הוא השכל אשר הקב''ה העניק לו, גם אם נעניק לו 

 חופש תנועה מוחלט אך נשלול ממנו את חיי השכל, הרי שאין הוא בן חורין אמיתי.

ואדם המסוגל להגיע לרמות שכל גבוהות אך מבזבז את משאביו ומגביל את השימוש 

 בשכלו להשגת פרנסה בלבד נמצא אף הוא במאסר מר.

ליהודי, בחיר הנבראים, יש נפש אלוקית השואפת לחרות אמיתית, לו לא ניתן ביטוי 

וגע ואושר למאווייה של נפש זו, הרי היא תהיה במאסר ואנו לעולם לא נצליח לחוש ר

 פנימיים. 

 

 דק'  15העמקה/ קבוצות, מליאה                           -החירות אצל יהודי  :4פעילות 

קבוצות. כל קבוצה מקבלת מכתב של הרבי המכיל תשובה  4הכיתה מתחלקת ל

(. 9למישהו/ מישהי ששואל על מהות החיים, ההגבלה שבחיי תומ''צ וכו' )נספח 

לקרוא את המכתב בעיון, לסכם את דברי הרבי באמצעות השלמת הבנות צריכות 

מס' משפטי סיכום המופיעים בסוף המכתב ולהעבירם בצורה יצירתית לשאר 

הקבוצות )ניתן לבצע מערכון של הדמות השואלת שמספר מה ענה לה הרבי, לסכם 

 את עיקרי  הדברים בכתיבת שיר קצר, חיבור או טקסט אומנותי אחר וכדו'(.

 סיום| 

       דק'    7                                           / מליאה                     משוב |  

המורה מניחה בפני הכיתה חבילת עוגיות ומעטפה שכתוב עליה שמכילה מיליון 

עוגיות או מעטפה  -דולר ואומרת לבנות שעליהן לבחור אחת מבין שתי האפשרויות

 עם מיליון דולר.

 שאלה לדיון: 

  האפשרויות? 2מדוע כל כך ברור לנו במה נבחר מבין 

 

מסקנה: כשם שברורה לנו הטיפשות שבבחירה בעוגיות על פני מיליון דולר, 

כך ואף יותר מכך, צריך להיות ברור לנו כמה מטופשת היא הבחירה ברדיפה 

 אחר תאוות והנאות העולם הזה על פני דבקות בערכי נצח אמיתיים. 

  

 

 

 כיתה יא'

 מה הגבול שלי?

 


