
ב"הב"הב"ה

השליחות שלי בעולם / עבודת ה'
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נושא שיעור
צניעות מתוך קבלת עול

קבלת עול

דרישות ההלכה

הגבול

החלטות טובות

5 דקות / מליאה

25 דקות / יחידני

5 דקות / מליאה

10 דקות / מליאה

הקראה )נספח 2(	 

שלטים לפעילות הסיום )נספח 3( 	 

 	) 1 קלפים למשחק רביעיות )נספח

5 מתנות עטופות	 

פתיחה

פעילות 1

פעילות 2

סיום 

התלמידים יבינו כי הבסיס לציות לתקנון מקורו בביטול הקשור לשיעור הקודם. . 1

התלמידים יכירו את כל גדרי הצניעות על פי תקנון רבני חב"ד.. 2

התלמידים יפנימו את המסר כי בכל הקשור לצורת הלבוש חובה להיצמד לכללי  . 3

ההלכה בקבלת עול.  

התלמידים יפנימו את המסר כי הגבולות שנקבעו בהלכה, תפקידם להגן ולשמור  . 4

עלינו.  

בשיעור הקודם למדנו כי התנהגות של ביטול גורמת להתנהגות צנועה. גם בלבוש עלינו 
להקפיד על לבוש צנוע. הקב"ה מכיר את נפש האדם והוא זה שקבע מהם גדרי הצניעות 
ההלכתיים. אין כאן מקום לשיקולים אישיים, ומחובתנו להיצמד לכללים שההלכה קובעת, 

מתוך קבלת עול מלכות שמיים. בשיעור זה נלמד מהם גדרי הצניעות.
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מערך שיעור
צניעות מתוך קבלת עול

המורה יספר סיפור לתלמידים על ילד בשם עצמאוני.

לאמא  לעשות  רצה  עצמאוני  יצירתיים.  דברים  ולעשות  לבד  לחשוב  אוהב  אשר  מוכשר  ילד  הוא  עצמאוני 

הפתעה גדולה. הוא החליט לאפות עוגה מאוד מורכבת, שלפי הזיכרון שלו, זאת העוגה הכי טעימה בעולם. הוא 

הוציא את החומרים- קמח, סוכר, ביצים.. והתחיל להכניס הכל לקערה. המתכון היה מונח בצד, אבל עצמאוני 

חשב  שוקולית,  להכניס  אפשר  לעשות?  אפשר  מה  קקאו,  אין  אם  אבל...  הציץ,  רק  עליו.  הסתכל  ממש  לא 

עצמאוני. מצויין. קמח היה רק חצי מהכמות, אז במקום החצי השני הוא שם עוד קמח תירס וקצת קמח שיפון. 

העיסה הייתה נראית לו מדי כבדה אז הוא הוסיפה 2 כוסות מים קרים. לאחר העבודה הרבה, הוא הכניס את 

העוגה לתנור, ובינתיים החליט להמשיך את ההפתעה לאמא ולהכניס כביסה למכונת הכביסה בפעם הראשונה 

בחייו. זו לא בעיה, הוא רואה את אמא הרבה פעמים עושה את הפעולה הזאת, ותמיד הכביסה יוצאת ריחנית 

ונקייה. הוא הכניס את כל הבגדים המלוכלכים לתוך המכונה, לחץ כמה לחיצות, לא חשוב בכלל כמה, הכניס 

כמה חומרים, לא חשוב איזה, התיישב על הספה וחיכה בהתרגשות לתגובה של אמא. החולצות הלבנות של 

אבא התכבסו בינתיים בחום גבוה ביחד עם השמלה הורודה החדשה, הגרביים וכמה מגבות. הבלילה שבתנור 

התחילה להפיץ ריח קצת מוזר, אבל עצמאוני לא חשד בכלום. הוא נזכר לפתע שאמא הסבירה לו שבכביסה 

צריך למיין ולא מכניסים את כל הצבעים ביחד. אבל שטויות, מה זה משנה? 

המורה ישאל: מה נראה לכם שהיה בסופו של דבר?

מה הייתה הטעות של עצמאוני?

כל יצרן שמוציא מוצר תחת ידיו, מצרף רשימת הוראות. איך נכון להשתמש במכונת כביסה, במגהץ, בבגדים, 

במזגן ובכל מוצר אחר. לא אנחנו נקבע איך משתמשים בכל מוצר, היצרן שמכיר את המוצר הכי טוב, יודע איך 

אפשר לשמור עליו שלא ייהרס. 

מה הנמשל לגבי ערך הצניעות?

גם הקב"ה, שברא את העולם, יודע הכי טוב איך אנו צריכים להשתמש בכל הדברים שברא, כדי לשמור עליהם. 

הוא ברא את הגוף שלנו, והוא יודע מה הכי טוב לנו - את מה לכסות, את מה לא לכסות, מה ללבוש - והוא 

קובע את הכללים.

אנחנו איננו יכולים להחליט בעצמנו מהם כללי הלבוש. גדולי ישראל והפוסקים הם אלו שקובעים את ההלכה, 

לפי העקרונות הנובעים מהתורה הקדושה.

מה הייתה הבעיה של עצמאוני? מדוע הוא לא ציית? 

בהקשר לשיעור הקודם: באיזו דירה הייתם ממקמים אותה, של מר אני או מר אין? 

איך מר אין היה מתנהג במקומה?

המסקנה היא שכדי שנוכל להשתפר, אנחנו צריכים לצמצם את עצמנו ולציית לגדולים מאיתנו שיודעים יותר.

פתיחה: קבלת עול
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מערך שיעור
צניעות מתוך קבלת עול

המורה יקריא לתלמידים את ההקראה )נספח 2(.

המסר הוא כי כל מה שדובר קודם, הם הגבולות ההלכתיים שלא נתונים לשינוי או לבחירה. אבל כדאי לזכור 

שגם לא כדאי להיות 'על הגבול', אלא להדר ולהוסיף בצניעות כדי שהלבוש יהיה בטוח צנוע ולא ניקלע לספק. 

כי אם יש שאלה לגבי בגד, אז כבר לא בטוח שהוא צנוע במאה אחוז.

פעילות 1: הגבול

כל תלמיד יבחר תחום מסוים שבו הוא מחליט להתקדם בהחלטה טובה ספציפית.

על השולחן של המורה יהיו 5 מתנות עטופות שלידן כותרת )נספח 3(. כל תלמיד תשים פתק עם שמו ליד אחת 

המתנות על פי הנושא שהוא בחר להחלטה הטובה. 

בתוך המתנות העטופות כדאי להכניס מתנות אמיתיות הקשורות לנושא. 

בסיום הכתיבה, המורה יערוך הגרלה על כל מתנה בנפרד בין התלמידים שהחליטו החלטה טובה בכל תחום.

סיום: החלטות טובות

44

כיתה ו'




