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 מה הגבול שלי?, כיתה י''א

 אני יהודי וחסיד

 2, 1מס'  מערךתקציר 

מה הגבול  

 שלי?

  קבלת עול<

 

 רעיון מרכזי| 

 . פעולה שנעשית מתוך קבלת עול כרוכה בקושי;היא עשיית דברים הכרחיים אף ללא רצון או הבנהמשמעותה של קבלת עול, 
אולם, קבלת עול הינה בסיס לחיים תקינים הסיבה לחיוניותה נעוצה בתפיסה שיש מעשים שהכרחיים לשלום האדם 

שכלי עם הבורא -מצוות מתוך קבלת עול, מביאה את האדם לקשר אינסופי, על עשיית ולסביבתו, וההכרה שהשכל  מוגבל.
 ומעמידה את קיום התורה במקום נעלה מעל כל שיפוט שכלי אנושי.

   משמעות של קבלת עול וחיוניותה בכל התחומים.תעסוק ב :1יחידה 

 בסיס לכל היהדות ומהי מעלת קיום המצוות השכליות מתוך קבלת עול.קבלת עול כתעסוק ב :2יחידה 

 

 
 מהלך השיעור:

 דק'( / יחידני  10מילוי מטלה ) -א. פתיחה

(.   חלק מהמשימות תהיינה 1הכיתה יושבת במעגל. המורה מחלקת לכל תלמידה דף עם משימה )נספח מס' 
 יהיה מלווה בהסבר וחלק מהמשימות יהיה ללא הסבר. הבנות תידרשנה למלא אחר כל המשימות.

 בזמן ביצוע המטלות, המורה תכתוב את תגובות התלמידות.

 מליאה/ דק'( 15) ות מתוך קבלת עולביצוע מטל -ב. דיון בעקבות הגירוי 

 נקודות לדיון:

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

: משימות שיש לעשות ללא הבנה קשות לביצוע ולעיתים מתחמקים מעשייתם.  כאשר האדם מבין את מסקנה
 המשימה, מתעורר אצלו רצון המניע אותו לבצעה. 

 דקות(/ קבוצות, מליאה 15החשיבות שבציות ):  2פעילות 

קבוצות. במקרה הצורך ניתן לפרט תחומים נוספים ולחלק למספר גדול יותר של קבוצות.  4-הכתה תתחלק ל
כל קבוצה תקבל תחום אחד. ההנחיה היא: לפרט איזו מטלה יש למלא בכל אחד מהתחומים אף ללא הבנה. 

 ות האפשריות אם האדם לא יציית להוראות.המטלה ומהן התוצאמהי הסיבה לביצוע 

  התחומים הם: רפואה, צבא, תנועה, תעשייה.

 שאלות לדיון במערך.

  דק'(/  קבוצות 20המסר ) -עיבוי המושג  :  3פעילות 

(, ושמינית 2המורה מחלקת את הבנות לשלשות. כל קבוצה מקבלת סיטואציה מחיי היום יום. )נספח מס' 
בצד שמאל  ה מהו הקושי  המתעורר מהסיטואציה?בצד ימין הן עונות על השאל בריסטול המחולקת לשלוש:

באמצע הדף תכתובנה, מהו הדבר שעזר להם לנתב  תן לי סיפוק או תועלת לטווח ארוך?ימהי  ההחלטה שת
 את ההחלטה?

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

 ר האמיתי והנכון על אף הקושי הכרוך בו.: קבלת עול עוזרת לעשות את הדבהמסקנה

( על הסיכון שבהישענות על השכל. בתום הפעילות 3)נספח מס'  קטע ממכתב של אדמו"ר הריי"צהעשרה: 
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. 

מדוע חשוב לקיים מצוות מתוך קבלת עול? התלמידות ייחשפו לקטע משיחת הרבי העוסקת במעלת קיום 
לציית כדי להשלים את הכוונה (. המסקנה שתעלה היא: לכל צו יש סיבה.  יש 4מצוות מתוך קבל עול )נספח מס' 

 העליונה.

  מליאה ,דק'(/  יחידני 15משוב  ) :  4פעילות 

(. כל תלמידה בוחרת חפץ ומקשרת אותו למקרה שבו 5המורה מביאה תמונות לכיתה )ראה נספח מס' 
לבין מה שנחוץ לעשות מתוך קבלת עול. הבנות תשתפנה את הכיתה  -התמודדה בין הדחף, הרצון, השכל 

 . 1התמודדות אישיתב

 אביזרים והכנה:

כרטיסי הוראות  .1
)נספח  1לפעילות 

 (.1מס' 
כרטיסי דילמות   .2

מחיי היום יום 
)נספח  3לפעילות 

 (.2מס' 
שמיניות בריסטול   .3

ודבק סלוטייפ 
 . 3לפעילות 

קטע ממכתב של  .4
אדמו"ר הריי"צ 

)נספח  3לפעילות 
 (.3מס' 

קטע משיחת הרבי  .5
)נספח  3לפעילות 

4.) 
נות למשוב תמו .6

 (.5)נספח מס' 
 


