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 מה הגבול שלי? -כיתה י''א 

 אני יהודי וחסיד

 ערכים בהקשר לנושא השנתי

 3שיעור מס' תקציר 

  עבדות וחירות 

 

 רעיון מרכזי | <<< 
רדיפה אחר הנאות, התנהלות מתירנית והשתקעות בתענוגות העולם מהווה ההיפך הגמור 

מחירות, זוהי השתעבדות מוחלטת לתאוות, לרצונות ולדחפים שאינם באים על סיפוקם 
כפי שהרבה נוטים  ומניעים לרדיפה מתמדת וריקנית. לעומת זאת,   חיי תומ''צ אינן עבדות,

רק חיים כאלה עשויים להוביל אלו אמנם חיים של הגבלות, כללים והוראות אך  לחשוב.
שכן, חיים כאלו מובילים אותנו למימוש המהות הפנימית   ,להרמוניה פנימית ושלוות נפש

 שלנו כיהודים, ורק מימוש שכזה יכול להוביל אותנו לרוגע פנימי ותחושת חירות אמיתית.
 

 מהלך השיעור:

 דק' 5 \יחידני, מליאה \עבדות?  -חיי תומ''צ: פתיחה

מריים ורוחניים ולחרצונות שלה, מחלקת אותם  5( 1כל תלמידה כותבת על דף )נספח <

 ובודקת להיכן משתייכים רובם.

 (.2המורה מעלה דילמה של נערה שכתבה לרבי אודות תחושתה לגבי חיי תומ''צ )נספח <

 (. 3,4גשם ורוח, בסיוע היגדים )נספחים  -קבוצות 2עימות בין <

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

 חירות? -חיי הנאות ומתירנות

 דק' 5 \( 5גשמיות )נספח רדיפה אחר  \: סיפור1פעילות 

אדם שחי חיי נהנתנות וחומריות, לעולם ירדוף אחר שלווה פנימית אך לא  דיון ומסקנה:

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

 גיונותיו ואינו חופשי כלל.עבד לשי

 דק' 8 \זוגות \ עבדות לרגש -שקיעה בהרגל שלילי: 2פעילות 

עם דוגמאות לתחומים העלולים להכיל הרגלים שליליים המורה תולה על הלוח פתקים <
 (6,7גמאות לסוגי מניעים אפשריים להרגלים אלה ) נספחים ווד

הרגל שלה שאינו חיובי ומספרת  \הכיתה מתחלקת לזוגות, כל אחת חושבת על תחביב<
עליו לבת זוגתה, בת הזוג בסיוע הדוגמאות שעל הלוח מנתחת את מניעי ההרגל של בת 

זוגות נבחרים מציגים את ממצאיהם  ה ומסבירה מדוע הרגל זה אינו מהווה חופש.זוגת
 בפני הכיתה.

 מימוש העצמי הפנימי -חירות

 דק' 5 \( 8חיים מאושרים )נספח  \: משל3פעילות 

המושג 'חירות' משתנה מנברא לנברא וכל נברא צריך לממש את מי שהוא דיון ומסקנה: 
באמת על מנת לחוש רגוע וחופשי. ליהודי, בחיר הנבראים, יש נפש אלוקית השואפת 

לחרות אמיתית, לו לא ניתן ביטוי למאווייה של נפש זו, הרי היא תהיה במאסר ואנו לעולם 
 לא נצליח לחוש רוגע ואושר פנימיים. 

 דק' 15 \קבוצות, מליאה  \: חירות אצל יהודי העמקה בדברי הרבי4ות פעיל

מכתב של הרבי אותו עליה לקרוא, לסכם קבוצות. כל קבוצה מקבלת  4הכיתה מתחלקת ל

 את תוכנו ולהציגו בצורה יצירתית לשאר הכיתה.

 דק' 7 \מליאה \ לבחור..?במה : סיום

ומעטפה שכתוב עליה שמכילה מיליון דולר המורה מניחה בפני הכיתה חבילת עוגיות 
עוגיות או מעטפה עם מיליון  -ואומרת לבנות שעליהן לבחור אחת מבין שתי האפשרויות

 דולר.

כשם שברורה לנו הטיפשות שבבחירה בעוגיות על פני מיליון דולר, כך ואף  דיון ומסקנה:
אחר תאוות והנאות  יותר מכך, צריך להיות ברור לנו כמה מטופשת היא הבחירה ברדיפה

 תיים. ם הזה על פני דבקות בערכי נצח אמהעול

 

 :אביזרים והכנה

 -ת רצונותדפים לכתיב -

 (1כמס' הבנות )נספח 

 (2למורה )נספח  -דילמה -

היגדים גזורים לקבוצות  -

 (3,4גשם ורוח )נספחים 

למורה  -סיפור הדייג -

 (5)נספח 

 דבק סלוטייפ -

 -פתקים עם סוגי הרגלים -

יש לצלם בגודל שייראה 

 (6מהלוח ולגזור )נספח 

 -פתקים עם סוגי מניעים -

יש לצלם בגודל שייראה 

 (7)נספח מהלוח לגזור 

 (8למורה )נספח  -משל -

אחד לכל  -מכתבי הרבי -

 (9קבוצה )נספח 

 חבילת עוגיות -

מעטפה שעליה כתוב:  -

 סה''כ: מיליון דולר

 


