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  רציונאל| 

 אד� מוותר רבות על טובתו האישית למע

מסגרת של תקינות חברתית, מתו� הבנה כי 

המסגרת הכרחית לקיו� החיי�. קל יותר 

לשמור על מסגרת כאשר מביני� את 

  תועלתה.

ההלכה היהודית והוראות בתי די של 

החכמי� בכל דור היא מסגרת חייו של 

היהודי והיא הוראות ההפעלה של העול�. 

 הקב"ה ברא יצרי� וברא לה� ג�  –היצר

דר� פעולה ומסגרת של גבולות לשמירה על 

המכשיר ועל הדר� הבטוחה לתכלית. גבולות 

ההלכה בעני הצניעות מתייחסות ללבושי�, 

י ל ידלהנהגה וליחסי� בי בני המי, ורק ע

שמירת� נית להשתמש נכו בטבעי� 

ל שהבורא טבע. הגו� הוא מתנה שניתנה ע

"ה, ויש להשתמש בו בדר� נכונה י הקביד

שתוביל ליעדו האמיתי והקדוש ודר� זו היא 

  הנהגה של צניעות על כל פרטי ההלכות.

  

  

  

  הרעיונות המרכזיי� של היחידה| 

 המסגרת נחוצה, וקל לשומרה מתו� הבנה.> 

 ההלכה היא הוראות ההפעלה של האד�.> 

  

 

                

                             

  

                   

                                 
   

  קבלת עול לגבולות ההלכה

  מהל� הפעילות>>>> 
  

                                      : גירוי ודיו�הפתיח| 

דק'     10 ����                                                                 בעצ� למה לא?/ מליאה:  1פעילות | 

  )1פעילות ע"י מצגת (נספח  אפשרות א: �

 20שניות לענות עליה, סה"כ ישנ�  5-יושבת במעגל ובסבב כל בת מקבלת שאלה והכיתה 

שאלות "בעצ� למה לא...?" והרעיו של התשובות א� הוא משות� בכ� שאלו דברי� שאנו 

שומרי� עליה� מתו� הבנה למע מסגרת של תקינות חברתית על א� שזה כרו� לעיתי� 

  בחוסר נוחות שלנו.

), תוקדש דקה לעניית 2חלק לכל בת פתק ע� שאלה (נספח המורה ת אפשרות ב: �

 התשובה. ובסבב כל בת תציג את השאלה והתשובה.

  

�  | שאלות לדיו

  > מה המשות� בי כל השאלות? 

  > מה המשות� לכל התשובות? 

א� כ מה מניע אתכ�  –> הא� לפעמי� "בא לכ�" לעשות משהו מהרשימה הזו 

  לא לעשות אותו?
  

  | מסקנה

  לעיתי� מוותרי� על רצונות למע מסגרת של תקינות חברתית.

  

    דק'     3 ����                                                    הקראה/ מליאה -מסגרת מרצו :  2פעילות | 

  )3מצגת (נספח  –מר שפי, אפשרות א:  �

  )4 רצ� תמונות (נספח –מר שפי,  אפשרות ב: �

  

  הרחבת הדיו�| גו$ השיעור: 

  דק'     10 ����                                           התמודדות ע� מסגרת/ יחידני ומליאה: 3פעילות | 

  .מסגרת שקשה לה לשמור עליהו כל בת כותבת על ד� מסגרת שקל לה לשמור עליה

.  בחזרה למליאה עורכי� דיו
  

| �  שאלות לדיו

  מה המניעי� לכ� שקל לי לשמור על מסגרת או לכ� שקשה לי? > 

  > הא� כל מסגרת שקל לשמור עליה היא מובנת? 

  > הא� ישנה מסגרת של חוק שקל לי לעמוד בה? חוק שמי חוקק?
  

  | מסקנה 

קל יותר לשמור על מסגרת מתו� הבנה, א� מתו� הבנת המשמעות או מתו� הבנה כללית 

   שהוא יודע מה טוב). –שזה חוק הבורא שהיא מועילה לי (כגו
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  | הגדרה דידקטית

שומרי� בשמחה על הוראות ההפעלה של 

  הגו�.

  

  

  | הרחבת ההגדרה הדידקטית

מתו� הבנה כי זה בשמחה  בדייקנותשומרי� 

שניתנו  על הוראות ההפעלה מה שטוב לנו

לא מערכת  -ע"י היצר = הקב"ה. ההלכה 

של כללי� וחוקי� אלא הדר� הנכונה 

 של הגו$ האד� וטבעיו –להשתמש במוצר 

הלכות הצניעות לפרטיה� מנווטות את הגו� 

  ליעדו הנכו והקדוש

 

דק'     10 ����                                       הלכה = הוראות הפעלה/ קבוצות ומליאה : 4פעילות | 

קבוצות, כל קבוצה מקבלת מס' דפי� מחוברת של הוראות  ארבע/ חמשהכיתה תתחלק ל

  ).6) וד� מנחה (נספח 5הפעלה (נספח 

עוברי� יחד על השאלות של הד� המנחה ועוני� על התשובות שבוודאי  –בחזרה למליאה 

י היצר ות על יד� לנקודה שהוראות הפעלה נכתבומגיעי –היו חופפות אצל כל הקבוצות 

כי הוא מכיר את המוצר על פרטיו וה נועדו ללקוח על מנת לשמור על המכשיר, במידה 

ולא שומרי� על ההוראות, המפסיד הוא הלקוח שמכשירו יתקלקל. ויש מכשירי� שלא רק 

יבת� (לגרו� ח"ו שריפה בשיהרסו בעקבות אי ציות להוראות אלא עלולי� א� להזיק לס

  ..)או כל נזק אחר.

  

): עול� ואד�. ואומרת לבנות: הבה נעשה 7תמונות (נספח  2המורה מציגה בפני הבנות 

  עכשיו בדיוק כמו שעשינו על הוראות ההפעלה של המכשירי� השוני�.
  

�  | שאלות לדיו

  מי היצר של המכשירי� הללו? > 

  ההלכה)  –מה� הוראות ההפעלה? (התורה > 

  כיצד צריכה להיות ההתייחסות להוראות ההפעלה? > 

מה יקרה א� לא ממושמעי� להוראות ההפעלה (מצד המכשיר ומצד הסיבה > 

  שתינזק)? 

מה תגידו ללקוח שמתבטא על הוראות ההפעלה "מי צרי� את כל החוקי� > 

  האלה"? 

  בשביל מי נועדו הוראות ההפעלה?> 

   את הגופי�? מי ברא את היצרי�?> 

  מי מכיר את טבעי ומשיכת האד�? > 

  איזה סוג של הלכות ה� הוראות להפעלת הגו� בעני היצרי�? > 

י הוראות ההפעלה לטבעי האד�? (היצרי� ל פמה קורה א� לא פועלי� ע> 

  משתוללי�) 

מי ניזוק מכ� שהיצרי� משתוללי�? (לא רק האד� עצמו אלא ג� החטאת > 

(  הרבי� נעשית כא

  | חשוב להעיר 

 מה ההבדל בי הוראות הפעלה להלכה? (מידת המחויבות של האד� כלפיה�). >

  

  | מסקנה

יש להתייחס להלכה בענייני צניעות (ובכל עני) כהוראות הפעלה של הבורא לגו� שלנו, 

ליצרי� שלנו ולעשות זאת כדבר הברור מאליו מתו� ידיעה שאנו כ� שומרי� על המכשיר 

 על סביבתינו מפני הנזק.כשמשתמשי� בו כראוי ומגני� 

  

  

  

 כיתה י"א

 מה הגבול שלי?
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  הכנה ואביזרי�| 

  מפה של אר, ישראל .1

 מחשב ומקר להקרנת המצגות .2

  

  

  נספחי�| 

 קוב, מצור� –מצגת "בעצ� למה לא?"  .1

פתקי� כתחלי� למצגת "בעצ� למה  .2

 לא?"  (יש לגזור)

 קוב, מצור� –מצגת מר שפי,  .3

רצ� תמונות להדפסה  –מר שפי,  .4

 קוב, מצור� – כתחלי� למצגת

קוב,  –להדפסה  PDFקבצי� של  2 .5

עותקי� ולא חייב  5(להדפיס מצור� 

 את כל הקוב,)

 3לצל�  ד� מנחה להוראות ההפעלה ( .6

 לגזור)ו עותקי�

 תמונות: עול� ואד� שתי .7

  

 

   

דק'     5 ����                                                                     / מליאה גבולות ההלכה: 5פעילות | 

  )1ות מפה של אר, ישראל (אביזר המורה תציג בפני הבנ
  

�  | שאלות לדיו

  > היכ מסתיימת אר, ישראל? ואי� קוראי� לקו בו מסתיימת? (גבול)

  > באיזה צבע מסומ הגבול במפה? 

  > הא� מבחינה צבאית יש לכ� משמעות? (תגבורת חיילי�) 

  > הא� מותר לכל אד� לחצות גבול? 

  לכל מדינה מותר לחצות את הגבול?> הא� 

את מי הוא מסכ? (את חייו  –> מה קורה א� אד� חוצה גבול של מדינת אויב 

ואת מדינתו שיחשדו בו שהוא מרגל ויחסי המדינות יהיו גרועי� יותר בעקבות 

  כ�...)
  

  | מסקנה

ו הגבול הוא קו שחייבי� לדעת את מקומו המדויק ולא חוצי� אותו סת� כ� (זה אפיל

  מסוכ במקרי� רבי�). הקו האדו� מאותת לסכנה ג� לאד� עצמו וג� לסביבתו.

  

  א�  הההלכה, הוראות ההפעלה שלנו, קובעת לנו את הגבול אותו אסור לחצות.

  הגבולות בעני צניעות הלבוש באור� רוחב וצבע.| 

אור�: המורה מציירת על הלוח דמות של גו� ומזמינה בת ללוח לסמ את 

  (בית הצואר, ידיי�)הגבולות 

  רוחב: הבגד מספיק רחב ולא צמוד כדי שהאיברי� לא יבלטו.

  צבע: לא אדו� וצבעי� בולטי�.

 |  גבולות הקשר בי בני המי

  מה�? הפרדה, לא שיחה, לא נגיעה וכו'

  

  

דק'   5   ����                                  משוב/ מליאה| סיו�: 

  מורה כותבת על הלוח את המשפט:ה

  יהיה לי קל יותר לקבל את העול מתו� שמחה כש...

  ובסבב כל בת משלימה את המשפט כמשוב על השיעור.

  

  

 קבלת עול לגבולות ההלכה| 

 


