
השליחות שלי בעולם - עבודת ה’

מערך שיעור
 שם המשחק – חוקים!

לכל אדם ישנם רצונות. לכאורה כל אחד מאיתנו, היה שמח לו יכול היה לפעול רק לפי רצונותיו. 
אולם כל מי שיחשוב מעט יבין כי הדבר אינו אפשרי. אם ברצוננו לחיות יחד בשלום מבלי להזיק 
אחד לשני ובדרך שתיתן אפשרות לכל אחד להגשים את רצונותיו, עלינו להיות כפופים למערכת 
כללים. כללים בכביש, בנטילת תרופות, באבטחה, בשיעור - כולם נועדו להגן עלינו ולאפשר 
לנו לחיות , ללמוד ולהתקדם יחד מבלי להזיק אחד לשני. הכללים מלווים אותנו בחיי היומיום 
שלנו, הם מוכרים לנו, והצורך בהם מובן לנו, גם אם כלל מסוים בפני עצמו איננו ברור כל צרכו.

  

 

התלמידים יבינו את הצורך בכללים כדי לאפשר משחק סביר. א. 
התלמידים יזהו כללים המלווים את חיי היומיום ומאפשרים חיים תקינים. ב. 

התלמידים יפנימו את החשיבות שבשמירה על כללים. ג. 
התלמידים יכירו באי הסדר ובסכנות העלולים להיווצר אם לא ישמרו את הכללים. ד. 

פתיחה:   ניסוי – משחקים איך שבא.                       10 דקות, מליאה

פעילות 1:   עולם של חוקים                              10 דקות, קבוצות

פעילות 2:   לאן זה עלול להגיע...                               20 דקות, מליאה

סיום:   כללים מיוחדים למיוחדים!                     5 דקות, מליאה
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שיעור מס' 8 חב”ד חכמה – פותחים  עבודת ה’ / קבלת עול - ערך קיומי

מהלך שיעור
 שם המשחק – חוקים!

המורה יודיע על משחק בכדור )מפנים שטח או יוצאים לחצר(. הכללים הם שאין כללים, כל אחד יזרוק את בתורו את 
הכדור לאן שהוא רוצה. הצעה חלופית: משחק בחבל. כל אחד יכול להיכנס או לצאת לחבל מתי שהוא רוצה, לגלגל או 

להפסיק מתי שהוא רוצה.. 
את  לדמיין  ניתן  ומשמעת,  סדר  לחוסר  תגרום  למשחק  שיציאה  חושש  המורה  אם  או  מספיק,  בוגרת  בכיתה  הערה: 
הסיטואציה הזו ביחד, לדוגמא: מה יקרה אם נצא עכשיו לשחק ונחליט שאין כללים, כל אחת משחק איך שהוא מחליט 

וכו.
המורה יעורר דיון בעקבות ההתנסות או ההדמיה.

מסקנה:
אי אפשר לשחק בלי חוקים. אפילו אם נראה שנחמד לעשות מה שרוצים, אף אחד אינו מפסיד או מרוויח, ואין מטרה 
למשחק. )במשחק בחבל למשל, אפשר להיתקע אחת בשני, אף אחד אינו מגלגל, או שהוא עוזב פתאום באמצע.( כדי 

שהמשחק יהיה נחמד לכולם, חייבים להישמע לחוקים.

המורה יחלק את הכיתה לקבוצות. כל קבוצה תקבל כרטיס הקשור למערכת מסוימת של כללים וחשיבותה )נספח 1(. 
כל קבוצה תתארגן להציג את מסקנותיה לפני המליאה. 

פעילות 1:  עולם של חוקים

הקבוצות יציגות את תוצריהן לפני הכיתה. את הרמז והמסקנה יתלו על הלוח.

עסקנו בכמה נושאים שבהם חייבים להיצמד לכללים, והם כולם נוגעים לחיים הגשמיים וכולם מתאימים גם לגויים. יש 
כללים רוחניים שעוזרים לנו כיהודים לעשות את התפקיד שלנו בעולם.

המורה יפתח את הדיון לרעיונות: מי יכול לתת דוגמא לחוק הקשור ליהודים בלבד?  מן הסתם יעלו בשלב זה רעיונות 
רבים למצוות. כל רעיון של מצווה או הלכה יכול להתקבל. אם לא עולים רעיונות המורה יכול לתת רמזים: חוקים הקשורים 

לאוכל ונוגעים רק ליהודים, חוקים הקשורים לבגדים ונוגעים רק ליהודים וכדומה...
המורה יסכם: הרעיונות נכונים ויפים, בשיעור הבא נעסוק בהם יותר בפרוט.  

פתיחה: ניסוי- משחקים איך שבא 

פעילות 2: לאן זה עלול להגיע... 

סיום: הרווח האמיתי 
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