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מערך שיעור
נרתמים לעול!

קבלת עול היא הבסיס לעבודת השם. העול הוא החלק הרותם את השור למחרשה והופך אותו 
מבהמה המעונינת לעשות רק מה שנוח ומתחשק לה, לבהמה רתומה המביאה תועלת עצומה 
לאדם ולחקלאות. כאשר אנחנו מקבלים עלינו עול, אנחנו מתחייבים לעשות את כל המצוות 

תמיד, גם כשלא מתחשק לנו או לא מובן לנו. אנו כמו שור רתום.  
את ההחלטה וגם את הכוח לקבל עול קיבלנו במעמד הר סיני. התועלת שבעבודה בקבלת עול – עצומה.

א. התלמידים יכירו את העול ואת תפקידו.
ב. התלמידים יסיקו מרתימת השור לעול, לקבלת העול של יהודי.

ג. התלמידים ידעו את המעלה שבעבודה בקבלת עול.

פתיחה:   שני שוורים, שני עולמות          5 דקות, מליאה

5 דקות, מליאה פעילות 1:   יחי ההבדל הקטן!  

פעילות 2:   כשנוח ומובן...     20 דקות, קבוצות, מליאה

5 דקות, יחידני פעילות 3:    מאז ולתמיד

סיום:   כמה מעלות טובות...       10 דקות, קבוצות, מליאה

- תמונות שני השוורים ותמונת העול )נספח 1 ו2(
) - דף חידה )נספח 4 

) - דפי עבודה “כשנוח ומובן” )נספח 3 
- 4 שמיניות בריסטול
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המורה יפתח בתליית תמונות השוורים והעול על הלוח )נספחים 1,2(. בתמונה אחת נראה שור מטייל בשדה ואוכל עשב,                
בשנייה נראה שור הרתום למחרשה וחורש שדה. המורה יעורר בכתה דיון. 

נקודות לדיון:
• מה אנו רואים בתמונה הראשונה? מה בשנייה? 

• באיזו מן התמונות השור נהנה יותר? מדוע? 
• באיזו הוא מביא תועלת רבה יותר? 

• מהי התועלת בשור החורש? 
• האם השור מעוניין לחרוש? 

• האם נוח לשור כאשר המחרשה מחוברת אליו? 
• האם הוא מבין מה המעלה בכך שהוא חורש?

מסקנה: 
כאשר השור מטייל בשדה ואוכל פרחים, נוח ונעים לו, אבל אין בכך כל תועלת לעולם. כאשר הוא רתום למחרשה, לא 
נוח לו ולא מובן לו מדוע הוא קשור ונאלץ לעבוד קשה בשדה, אך בזכות עבודתו, ישנה תבואה רבה, ואנשים רבים יכולים 

לאכול ולשבוע. הוא תורם לעולם.

המורה יציג בפני התלמידים את תמונת העול. הוא יסביר להם מהו העול. זהו כעין מערכת של מוטות המחברת את השור 
אל המחרשה וגם שומרת עליו שיוכל ללכת רק קדימה ולא לנסות לחמוק לכיוונים אחרים. במלים אחרות: המכשיר הזה 
הוא ההבדל בין שור שאינו תורם כלום לעולם, לבין שור שחייו מוקדשים לאנשים, והוא ממלא את תפקידו בנאמנות. הוא 

יכתוב על הלוח: כאשר השור מקבל עליו את העול, הוא מצליח למלא את התפקיד שלו כמו שצריך.
המורה ישאל: האם המלים “מקבל עול” מזכירות להם משהו. אחרי שתתקבל תשובה נכונה הוא ירשום על הלוח: “קבלת 
עול מצוות”.  גם יהודי יכול לקבל עליו עול. לאחר מכן הוא יחליף יחד עם התלמידים את המילה “שור” במשפט שכתב 
על הלוח למילה “יהודי” ויקריא שוב: כאשר היהודי מקבל עליו את עול המצוות – הוא מצליח למלא את התפקיד שלו 

כמו שצריך.
סיכום ביניים: 

קבלת עול עושה את ההבדל בין יהודי שסתם מסתובב בעולם ומנסה רק להנות כמו השור בתמונה א’, לבין יהודי שעושה 
את התפקיד שלו כמו שצריך, כמו השור בתמונה ב’. כמו שלמדנו בשיעור שעבר: כאשר כל אחד מקפיד על הכללים, 

כולם יכולים לחיות יחד ואף אחד לא מזיק או פוגע בשני.  

פעילות 1:  יחי ההבדל הקטן! 

פתיחה: שני שוורים, שני עולמות  

שיעור מס' 9 חב”ד בינה – מתבוננים  עבודת ה’ / קבלת עול - ערך קיומי

כיתה ג’

39

השליחות שלי בעולם - עבודת ה’

מערך שיעור
נרתמים לעול!



השליחות שלי בעולם - עבודת ה’

שלב א’:
המורה יפתח בשאלות: איך באמת יהודי מקבל עליו עול? צריך אולי לקנות מערכת כזו של מוטות ולחבר לכתפיים שלנו? 

מהי, בעצם, קבלת עול?
3(. בדף ישנן ארבע עבודות המביאות  המורה יחלק את הכיתה לארבע קבוצות. כל קבוצה תקבל דפי עבודה )נספח 
בהדרגה את התלמידים להגדרה של קבלת עול: גם כשלא נוח, גם כשלא מובן. כל קבוצה תמלא משימה שונה מבין 

הארבע לפי הנחיית המורה. 
שלב’ ב’:

לאחר שהקבוצות תסיימנה את עבודתן, כל קבוצה בתורה תשתף את הכיתה בתשובותיה ובמסקנה אליה הגיעה. שאר 
ילדי הכיתה ישלימו בינתיים בדף שלהם את מסקנות הקבוצה. 

מסקנה:
כיצד מקבלים עול? כאשר עושים את תפקידנו, גם אם זה לא נוח ולא מובן מדוע.

המורה יתלה  את כתב החידה על הלוח )נספח 4( וירמוז לתלמידים: אם תפתרו את החידה תגלו ממתי קבלנו על עצמנו 
את העול של קיום מצוות, וגם מהיכן יש לנו כוח לעשות תמיד את מה שצריך, למרות שלא תמיד זה נוח ולא תמיד מבינים.

לאחר שרוב הכיתה תסיים לפתור את החידה, המורה יקרא עם הילדים את התשובה: הפעם הראשונה בה קיבלנו על 
עצמנו עול מצוות הייתה בהר סיני, כאשר אמרנו “נעשה ונשמע”, ומאמירה זו יש לנו כוח עד היום לקיים מצוות בקבלת עול.

פעילות 2: כשנוח ומובן...

פעילות 3: מאז ולתמיד 

המורה יסביר לילדים שלמרות שקבלת עול היא גם כשלא נוח ולא מבינים, יש לה הרבה מעלות שגם הם יכולים להבין. 
התלמידים יעלו רעיונות למעלות של קבלת העול. המורה ירשום אותם על הלוח. אם התלמידים מתקשים, ניתן לכוון אותם. 
מעלה בקשורה עם סיפוק והרגשה טובה, מעלה הקשורה עם איך שאחרים מסתכלים עלי, מעלה הקשורה עם אמת, מעלה 
הקשורה עם ביטחון ושלווה. קיימות גם מעלות גשמיות - אדם המקיים מצוות, ה’ עוזר לו. ה’ איתו, שומר עליו, ונותן לו את כל 

מה שהוא צריך וכו’.
המורה יחלק לכל קבוצה שמינית בריסטול והיא תבחר במעלה שנראית לה יותר, ותכתוב עליה ותקשט בסיסמא או פתגם, 

לתליה בכיתה.

סיום: כמה מעלות טובות 
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שיעור 1

השליחות שלי בעולם - עבודת ה׳

שיעור 9 עבודת ה׳
קבלת עול - ערך קיומי

חב"ד בינה 
מתבוננים

כיתה ג׳ ב״ה

נספח 5 - כתב חידה עם פתרון

צוזי צגתבפטצ שצ דמשכטפ 

זכ זהיטפ זפכ יהפפא צממאצ 

שצג חמטמ לתבג תיגטפ "טזבצ 

פטביז" פיתימגצ עפ מב כטפ 

לפס זק צמפי כדממי יהפפא 

שדשכא זפכ.

הפעם הראשונה  בה קיבלנו על עצמנו עול  מצוות 

הייתה בהר סיני כאשר אמרנו: "נעשה ונשמע" 

ומאמירה זו יש לנו כוח עד היום לקיים מצוות 

בקבלת עול.




