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התפיסה היהודית מעמידה לאדם בבסיס 

עבודתו את הנושא של קבלת עול; כאשר 

קיבלו היהודים את התורה הם הכריזו 

"נעשה ונשמע". הכרזה זאת היא המקור 

לקשר העמוק שלהם עם הקב"ה. קשר 

שאיננו תלוי בהבנה השכלית ולכן השכל 

לא יכול לפגוע בו. ההבנה יכולה לסייע 

של התנגשות  בעבודת ה', אולם במקרה

יפנה השכל את מקומו לאמונה. קבלת 

עול היא גם תפיסה בוגרת של המציאות; 

לעתים, ישנם דברים שיש לעשותם גם אם 

 הם לא מסבים הנאה. 

גישה זאת, היא שסייעה לשימור המסורת 

במצבים בלתי אפשריים ובלתי הגיוניים. 

עם ישראל נשאר נאמן לה' למרות ועל אף 

  כל מה שעבר.

ינת הנושא של קבלת העול והצבת בבח

בולות, תתברר ההבנה כי החרות הג

תית היא יכולת הצבת הגבולות. האמ

הגבלת החומר היא חירות הרוח, זוהי 

בעצם ההרמוניה שבין הגוף והנפש. בסופו 

של התהליך נראה כי ההנאה תגיע לאחר 

שהאדם יפעל מתוך קבלת עול; העשייה 

עלת תתחבב עליו כיוון שראה את התו

שהוא מקבל ממנה. ייתכן מצב שהאדם 

יצבור מומחיות וייהנה מעצם העשייה, אך 

בכל מקרה תבוא הנאה מעצם ההצלחה 

 להתגבר ולעשות דבר חשוב. 
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 ?מה הגבול שלי

 נושא זה יתפרס על שתי יחידות:

תעסוק במשמעות של קבלת עול וחיוניותה בכל התחומים. :1יחידה   

תעסוק בכך שקבלת עול היא בסיס לכל היהדות ומהי מעלת קיום המצוות  :2יחידה 

 השכליות מתוך קבלת עול.

השיעור הראשון מעובד על כל פרטיו בשיעור השני; ישנם הצעות לפעילות וקטעי הערה: 

 למורה לשק"ד מומלץ להתוועד בנושא יסודי זה.העשרה. 

 

 

 

 שיערוי הפתייחה

 שיעורי פתיחה

  משמעותה וחיוניותה של קבלת עול :נושא

 מסרים ורעיונות מרכזיים:

לקיום   גלוייםקבלת עול פירושה: לעשות גם כשאין הבנה או רצון  .1

 ההוראה.

 קבלת עול עוזרת לקבל החלטות נכונות. .2

 קבלת עול קיימת נחוצה ומועילה בכל תחומי  החיים. .3

 

 מבנה השיעור >>>
 

        דק' 10                                    יחידני/מילוי מטלה פתיחה :

   '    דק  15            מליאה        /דיון בעקבות הגירוי :1פעילות    

 דק'      15   מליאהקבוצות, / החשיבות שבציות :2פעילות 

   דק'  20               / קבוצותהמסר -עיבוי המושג  :3פעילות 

   דק'  15                             מליאהיחידני, / משוב :4פעילות  

 

     

 מהלך הפעילות<<<< 

   דק'      10                                                        יחידני/ מילוי מטלה :ה| פתיח

 גירוי: התנסות

(.   חלק 1הכיתה יושבת במעגל. המורה מחלקת לכל תלמידה דף עם משימה )נספח מס' 

מהמשימות תהיינה יהיה מלווה בהסבר וחלק מהמשימות יהיה ללא הסבר. הבנות תידרשנה 

 למלא אחר כל המשימות.

 בזמן ביצוע המטלות, המורה תכתוב את תגובות התלמידות.
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 . להבדיל מהתפיסה הרווחת

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 | הגדרה דידקטית

משמעותה של קבלת עול, היא עשיית דברים 

הכרחיים אף ללא רצון או הבנה. פעולה שנעשית 

אולם, קבלת עול  מתוך קבלת עול כרוכה בקושי;

הינה בסיס לחיים תקינים הסיבה לחיוניותה 

נעוצה בתפיסה שיש מעשים שהכרחיים לשלום 

 האדם ולסביבתו, וההכרה שהשכל  מוגבל.

מצוות מתוך קבלת עול, מביאה את האדם  עשיית

שכלי עם הבורא ומעמידה -לקשר אינסופי, על

את קיום התורה במקום נעלה מעל כל שיפוט 

 שכלי אנושי.

 

 | הרחבת ההגדרה הדידקטית

משמעותה של קבלת עול, היא עשיית דברים 

ציות לכללים הקשורים לבריאות הגוף, )הכרחיים 

אף ( והמצוותלשלום החברה, ולשמירת התורה 

ללא רצון או הבנה. פעולה שנעשית מתוך קבלת 

עול כרוכה בקושי; אולם, קבלת עול הינה בסיס 

יציבות, ) תקינים( גשמיים ורוחניים) לחיים

עמידה במטלות ובמטרות שהוצבו, שמירה על 

הסיבה לחיוניותה (. בריאות רוחנית וגשמית

נעוצה בתפיסה שיש מעשים שהכרחיים לשלום 

אין ) לסביבתו, וההכרה שהשכל  מוגבלהאדם ו

בידי האדם את כל הנתונים לתפיסה שלימה של  

   ונה'(.ה'תמ

( גם מצוות המובנות בשכל האדם) עשיית מצוות

מתוך קבלת עול, מביאה את האדם לקשר 

האדם מקבל )שכלי עם הבורא -אינסופי, על

( עוצמה וכוחות אינסופיים ללא תלות בכוחותיו

ם התורה במקום נעלה מעל כל ומעמידה את קיו

עיקשות בקיום תורה ) שיפוט שכלי אנושי

ומצוות, למרות קושי הנסיבות או שיקולים 

  (.הגיוניים

 

  

    'דק  15                     מליאה/  יון בעקבות הגירויד: 1 פעילות| 

 | שאלות לדיון

איזו מחשבה או רגש עבר בראשך כאשר נתבקשת לבצע את המשימה? ומדוע? )מתוך . 1

תשובות הבנות עולה כי את המשימות ללא ההסבר עשו ללא חשק מיוחד ואת המלוות 

 בהסבר היה קל יותר לקיים בשמחה(.

 ם הסבר או בלעדיו?. מה הסיבה להבדל בין ביצוע מטלה ע2

 :מסקנה| 

משימות שיש לעשות ללא הבנה קשות לביצוע ולעיתים מתחמקים מעשייתם.  כאשר האדם 

 מבין את המשימה, מתעורר אצלו רצון המניע אותו לבצעה.

 

 דק'  15                        מליאה קבוצות, | ת שבציותהחשיבו :2| פעילות  

 א. אילו מטלות אתן עושות בחיים שלכם ללא הסבר?

 אתכם לעשות את המשימה, על אף שאין לה הסבר?מה מניע ב. 

קבוצות. במקרה הצורך ניתן לפרט תחומים נוספים ולחלק למספר גדול  4-הכתה תתחלק ל

יותר של קבוצות. כל קבוצה תקבל תחום אחד. ההנחיה היא: לפרט איזו מטלה יש למלא בכל 

ות האפשריות אם אחד מהתחומים אף ללא הבנה. מהי הסיבה לביצוע המטלה ומהן התוצא

 האדם לא יציית להוראות.

 התחומים הם: רפואה, צבא, תנועה, תעשייה.

 נציגי הקבוצות יציגו את התחומים השונים ויגיעו למסקנות הבאות:

 מדוע עושים ללא הבנה? הסיבה לעשייה ללא הבנה היא כדי לקדם מטרה חיונית. -

במעגלים שונים וברמות מהן התוצאות של אי ציות? טעות ולגרום ל  וגרימת נזק  -

 עוצמה שונות. 

 מה מניע את רצון האדם לציות? ההבנה שהדבר חיוני וחשוב. -

 מה מפריע לאדם לציית? )דעותיו, שכלו, רצונותיו(. -

מדוע? כי איננו רוצה.  -לעיתים מבין  האדם  את החשיבות ובכל זאת אינו עושה -

אי אפשר לסמוך עליו". מה תאמרו על אדם זה: "נתון לקפריזות", "לא יציב!", "

 יציב, אחראי וכו'. –אדם שפועל מתוך קבלת עול 

 

  דק'  20                                     קבוצות סר/המ -ושג עיבוי המ: 3| פעילות 

המורה מחלקת את הבנות לשלשות. כל קבוצה מקבלת סיטואציה מחיי היום יום. )נספח 

 (, ושמינית בריסטול המחולקת לשלוש:2מס' 

 ?ה מהו הקושי  המתעורר מהסיטואציהבצד ימין הן עונות על השאל -

 בצד שמאל מהי  ההחלטה שתתן לי סיפוק או תועלת לטווח ארוך? -

 באמצע הדף תכתובנה, מהו הדבר שעזר להם לנתב את ההחלטה? -

 כל קבוצה תולה את הבריסטול על הלוח ומציגה בפני הכיתה את התוצאות. 

 

 

 כיתה יא'
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 | הכנה ואביזרים

 (.1)נספח מס'  1כרטיסי הוראות לפעילות  .1

 3כרטיסי דילמות  מחיי היום יום לפעילות  .2

 (.2)נספח מס' 

שמיניות בריסטול  ודבק סלוטייפ לפעילות  .3

3 . 

 3קטע ממכתב של אדמו"ר הריי"צ לפעילות  .4

 (.3)נספח מס' 

 (.4)נספח  3קטע משיחת הרבי לפעילות  .5

 (.5נות למשוב )נספח מס' תמו .6

 

 

 

 | נספחים

 .1|נספח  כרטיסי הוראה לפעילות .1

 .2| נספח  כרטיסי דילמות לתלמיד .2

| נספח  קטע ממכתבו של הרבי הריי"ץ .3

3. 

 4| נספח קטע משיחת הרבי .4

 5תמונות למשוב | נספח  .5

 

 

 

 

 

  

ר האמיתי והנכון על אף הקושי המסקנה העולה היא: קבלת עול עוזרת לעשות את הדב

 הכרוך בו.

( על הסיכון 3)נספח מס'  המורה תעשיר אותם בקטע ממכתב של אדמו"ר הריי"צ

שבהישענות על השכל. בתום הפעילות תתגבש המסקנה כי לעיתים השכל או הדחף יכול 

להטעות את האדם מלקבל החלטה נכונה, ואילו היצמדות וציות למצפן הלכתי תורני 

 )=קבלת עול(, מונעת  את האדם מלטעות בהחלטותיו. 

אם המורה בוחרת לא לפתח את חלק ב' ניתן להביא בשלב זה את המעלה שבקיום 

 מצוות שכליות מתוך קבלת עול.  

מדוע חשוב לקיים מצוות מתוך קבלת עול? התלמידות ייחשפו לקטע משיחת הרבי 

(. המסקנה שתעלה היא: לכל 4העוסקת במעלת קיום מצוות מתוך קבל עול )נספח מס' 

 לציית כדי להשלים את הכוונה העליונה.צו יש סיבה.  יש 

 'דק  15                   / יחידני, מליאה                משוב :4פעילות |  

(. כל תלמידה בוחרת חפץ ומקשרת 5המורה מביאה תמונות לכיתה )ראה נספח מס' 

לבין מה שנחוץ לעשות מתוך  -אותו למקרה שבו התמודדה בין הדחף, הרצון, השכל 

.התמודדות אישיתקבלת עול. הבנות תשתפנה את הכיתה ב  

 מהסיפור ללמוד ניתן מה? 

  לפי מגדילה גם נתינה? )אחר רווח והרווחנו שנתנו לנו קרה האם 

 "(.שתתעשר בשביל עשר" האדם של הגשמיות הכנסותיו את, המסורת

 זוכר לא או לתת ממעט? הפוך באופן נוהג כשאדם לקרות יכול מה 

 סיפורים ישנם? )לתת בכדי צינור עשהו ובכך שפע לו שלח ה"שהקב

 (.נכסיהם מכל וירדו" התקמצנו"ש עשירים על רבים

 כספית דווקא לאוו, נתינה של שונות אפשרויות תארי. 
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קבלת עול הינה בסיס לחיים יהודיים, חסידיים, 

תקינים. היא מגלה באדם את הקשר הבלתי 

מוגבל שלו עם אלוקות ללא מגבלות של שכל, זמן 

ומקום. החירות האמיתית של  האדם היא כאשר 

הוא מחובר לרצונו האמיתי שהוא רצון נשמתו: 

 עמידה בגבולות שמציבה התורה.

וא מתחיל כאשר האדם מתחיל להתבגר, ה

להרגיש עצמאי. לכן יש לחזק מושג זה ולהפנימו 

בחיי היום יום, שכן בסיס לעצמאות אמיתית 

)שחרור מתלות בלחצי החברה או בתכתיבי הגוף( 

 חייב  להגיע לאחר קבלת עול.

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 2יחידה 

 קטעי פעילות והעשרה למורה לצורך הכנת המערך.

 הנושאים של שיעור זה הם:

 קבלת עול היא יסוד לכל היהדות. .1

 המעלה  שבקיום מצוות שכליות מתוך קבלת עול  .2

גבול; הכרחית לקשר אמיתי -קבלת עול היא גבול שמקשר עם האין .3

 ומהותי בין האדם לבוראו. 

 

 היא הבסיס לכל היהדות. -א. נעשה ונשמע 

 קבלת עול.   -איך מוגדר ביהדות הציות?  

 במה מתבטאת קבלת עול בקיום תורה ומצוות? מדוע היא חשובה?

התוצאות של  –מהו ההבדל בין אי ציות לחוקים רגילים ובין אי הציות לצו התורה 

אי ציות לתורה הרסניות ועמוקות יותר כיוון שהן פוגעות בכלל האנושות. הפגיעה 

לא תמיד נראית אך היא הרסנית לטווח ארוך; אם למשל בגלל מעשיו של מישהו 

העם או העולם. עיכוב נוסף של  התעוררה מידת הדין ח"ו, היא עלולה לפגוע בכל

הגאולה בשל אי ציות לתורה מאריכה את הגלות וצרותיה. האדם איננו יכול לשער 

 ציות ועשייה מזרזת את הגאולה. מהי עוצמת הפגיעה של מעשהו.  לעומת זאת,

 קטעי מידע להעשרה:

 .15"מורה לדור נבוך" חלק ב עמ'   :מכתב הרבי. 1

את הרבי מדוע הקב"ה סופר ומונה כל מעשה של יהודי   שאלו פעם :משל החללית. 2

 כאן למטה ואפילו בחדרי חדרים? 

באותה תקופה סיקרה התקשורת בארה"ב את שליחת המעבורת לחלל, דבר 

 שהעסיק את על העולם ולווה בהתרגשות רבה.

הרבי הביא את משל המעבורת כתשובה לשאלה ואמר: כאשר שולחים  

וברים הכשרה ארוכת שנים; משקיעים רבות בבניית אסטרונאוטים לחלל הם ע

המעבורת וכאשר היא נשלחת לחלל, האסטרונאוט שיושב עם מכשיר הקשר מקבל 

הוראות מדויקות מלמטה. אם הוא ישנה, ולו במקצת מההוראות, הרי עלול הוא 

אומרת שגם אם אינו -לסכן את חייו, לפוצץ את המעבורת ולגרום לנזק אדיר. זאת

ההוראות, חייב הוא לבצע אותן במדויק מבלי להכניס שיקולים אישיים  מבין את

 .שכליים



                                                       כיתה יא'                                                                            
 מה הגבול שלי?

 מה הגבול שלי| 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ההוראות, חייב הוא לבצע אותן במדויק מבלי להכניס שיקולים אישיים  מבין את

 שכליים.

כנ"ל וכך גם הנשמה של כל יהודי נמצאת למעלה ועוברת את ההכשרה וההנחיות 

לפני ירידתה למטה; אם יהודי אינו נשמע להוראות ומכניס שיקולים אישיים, פוגם 

 הוא בשליחות שלו ומסכן עולם שלם.

 סיפור: . 3

שד"ר של הרבי המהר"ש הגיע לביתו של חסיד אחד ואמר לו שהרבי ביקש תרומה 

לפדיון שבויים. שאל החסיד: כמה כסף ביקש הרבי? ענה השד"ר שאינו יודע. החסיד 

אמר שמחר יבוא לרבי וישאל אותו בעצמו. הלך השד"ר לחסיד אחר וביקש ממנו 

תן את כל מה שהיה לו את אותה בקשה. החסיד נהג בקבלת עול וללא שאלות נ

בבית. למחרת נסעו שני החסידים לרבי. חסיד א' נכנס לרבי ושאל לגבי הסכום 

והרבי ענה מה שענה והורה לו לעבור דירה. חסיד ב' נכנס אף הוא לרבי. הרבי הודה 

לו לעבור דירה. חזרו שניהם לעירם. חסיד א' הלך להתפלל גם לו על תרומתו והורה 

רת הדירה ואילו חסיד ב' העלה את חפצי הבית על העגלה ולהתכונן לקראת העב

והחל לנסוע. לפתע פרצה שריפה בעירם; רכושו של חסיד א' נשרף כליל ורכושו של 

 חסיד ב' ניצל. 

 משל המלך והגינה:. 4

למלך אחד הייתה גינה מאד יפה והוא חיפש שומר לגינה. מכל המועמדים הרבים 

יהיה השומר, בתנאי שימלא את כל ההוראות בחר המלך באדם אחד והורה לו ש

בדייקנות. לדוגמא: עליו להיכנס ולצעוד ימינה, לפסוע שלוש פסיעות, להוריד את 

כובעו ולתלות במתלה השני, לשבת על המיטה וכן הלאה. השומר מילא בדייקנות 

אחר ההוראות בכל יום כשהגיע ב מדי בוקר. יום אחד שינה דבר קטן והמלך ציווה 

ו מיד. הבין השומר שעשה דבר לא נכון, אך שאל את המלך כיצד ידע. ענה לו לפטר

כל פעולה שלו  המלך כי הגינה היפיפייה היא מלאכותית ופועלת לפי כפתורים...

ם.  חוסר בציות וחוסר מסוים וגורמת להפעלת מנגנון מסויהיא לחיצתה על כפתור 

 פקודה של הגינה. ורם לשיבוש בתבקבלת עול ג

 



                                                       כיתה יא'                                                                            
 מה הגבול שלי?

 מה הגבול שלי| 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ב. קבלת עול היא בסיס גם לקיום מצוות שכליות.

המורה מחלקת את הלוח לשני חלקים: בחלק אחד היא כותבת:  אני מקיימת כי כך ציווה ה'. ובחלק השני:  הצעה להפעלה בכתה:

 אני מקיימת כי אני מבינה בשכלי שהדבר הוא טוב.

ומשפט שלא × שימנע את האדם לבצע את המצווה מסומן ב בצד תדביק המורה רצועות בריסטול עם משפטים )נספחים(. משפט 

התוצאות יצביעו על כך שאם המניע הוא ציווי ה', המצווה תתבצע גם בנסיבות אחרות  -. אם לא ברור יסמנו ?  √ימנע יסומן ב

 ושיקולים שכליים לא ימנעו את קיומה.

 רשימת המשפטים:

 אין לך זמן לקיים את המצווה -

 המצווהקשה  לקיים את  -

 בזמננו אין הגיון בקיום המצווה -

 מסוכן לקיים את המצווה -

 את תראי מוזר וילעגו לך בחברה -

 לא נורא אם פעם אחת תוותרי ולא תקיימי. -

 קטעי מידע להעשרה:

 אמר:  . אדה"ז1

 (. 206*בעבודה מתוך "קבלת עול" צריכה להיות מורגשת שמחת הנפש מכך שזוכה להיות עובד ה' )ספר המאמרים תש"ט עמ' 

 *הרבי הצ"צ ענה פעם לאחד מחסידיו שהיה בקי בש"ס ומשכיל גדול בתורת החסידות :

גם למדן וגאון להגיע למעלתו וחשיבותו  יכול –קבלת עול משנה את המהות; ע"י קבלת עול של עבד פשוט, כזה שניכר עליו עולו 

 של מסירות נפש' פשוט ותמים.  –של 'יהודי 

 מאגרות קודש אדמו"ר הריי"צ עמ' קמ"ח(.  –)'היום יום'  ג' אדר שני 

בהיכלות העליונים אין נותנים להיכנס אלא למי שראוי לכך, ומי שאינו ראוי  ר אדמו"ר הרש"ב :. פעם בעת התוועדות חסידית אמ2

אינו מורשה להיכנס. קבלת עול מלכות שמים והתמימות של  -אף אם הוא בעל נפש, גדול בתורה ומשכיל בהשגת אלוקות  –לכך 

 המה המפתחות הפותחים את כל מנעולי הדלתות של ההיכלות שלמעלה.  –יראת שמים 

 מוהריי"צ  עמ' ערב(.)אגרות קודש אדמו"ר                                                        

 . קבלת עול שייכת לא רק בקיום מצוות, אלא גם בלימוד התורה, יש ללמוד משום שזוהי מצוות ה' ללמוד, לא מפני שרוצים. 3

 וקבלת עול מהי ?

 לא רוצים , והדבר קשה ביותר, אלא שהאדם מכריח את עצמו בהגדרה דקבלת עול בהן ולאו. 

 ל התכלית. רק ע"י קבלת עול ניתן להגיע א

 )אגרות אדמור הריי"צ ט עמ' תל"ט(.   

 


