
השליחות שלי בעולם

שיעור מס' 10

מערך שיעור
וכולם מקבלים

השיעורים הקודמים עסקו בחשיבות של קבלת עול ומחויבות למסגרת חוקים גם ובעיקר כאשר 
וכן יתנסו בחוויות  יכירו התלמידים סיפורי מופת על קבלת עול  לא נוח ולא מובן. בשיעור זה 

קבלת עול מעולמם, בבית, במשפחה ובכיתה.

התלמידים יזדהו עם סיפורי מופת על קבלת עול. א. 
התלמידים יתנסו בקושי שבקבלת עול בתחומי החיים שלהם. ב. 

התלמידים יבינו את הכדאיות שבקבלת עול. ג. 

פתיחה:   נרתמים                                                    5 דקות, מליאה

פעילות 1:   קבלת עול של גדולים!                         15 דקות בקבוצות, במליאה

פעילות 2:   מנסים בעצמנו!                                        20 דקות, במליאה

סיום:   עול משלי...                                     5 דקות יחידני

- תמונת השוורים מהשיעור הקודם )נספח 1, ערכת אביזרים(
) - משימות למשחק “איקס עיגול של מנצחים” )נספח 2 

- רעיונות להיגדים למורה )נספח 4(
) - סיפורים, עותק לכל קבוצה )נספח 1 

 ) - “שעונעולים” )נספח 3 
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השליחות שלי בעולם

שיעור מס' 10

מהלך שיעור
וכולם מקבלים

המורה יתלה את תמונות השוורים ויזכיר לילדים: בשיעור הקודם דיברנו על שני שוורים. מי נהנה יותר? מי תורם יותר? מה 
הגורם להבדל ביניהם? האם השור העובד, מבין למה הוא עובד? האם נוח לו לעבוד? הוא מקבל עול. עובד גם אם הוא 

לא מבין למה וגם אם לא נוח לו. בשיעור הזה נשמע על אנשים שקיבלו עליהם עול, וגם ננסה קצת בעצמנו.

ומתוך  הבנה  ללא  הצדיק   הוראות  בקיום  העוסק  סיפור  תקבל  קבוצה  כל  קבוצות.  לשלוש  הכיתה  את  יחלק  המורה 
קבלת עול, וברווח שהרוויחו מהתנהגות זו )נספח 1(, ותקרא אותו. היא תבחר מתוכה מספר נציגות שימחיזו את הסיפור 
ונציגי כל קבוצה ימחישו אותם באמצעות  בפנטומימה. לאחר ששלוש הקבוצות מוכנות, יקריא המורה את הסיפורים, 

פנטומימה בדממה ברקע. בסיום, יאמרו התלמידים מה הרוויחו מי שנהגו בקבלת עול.
הערה: כך משיגים הן את הזדהות התלמידים, כי הם שותפים להמחשה, והן את העברת הסיפור בבהירות על כל פרטיו, 

מה שיכול ללכת לאיבוד בכיתות הנמוכות כאשר התלמידים מציגים בעצמם.

פעילות 1:  קבלת עול של גדולים!

המורה יתלה על הלוח כרטיסי משחק )נספח 2( הפוכים במבנה של שלוש על שלוש. כללי המשחק הם כמו באיקס עיגול 
רגיל. הכיתה תתחלק לשתי קבוצות וכל קבוצה שבוחרת לסמן במקום מסוים תענה קודם על הכרטיס התלוי במקום בו 

בחרה. כל אחד מהכרטיסים עוסק בהתנסויות מעולמו של ילד בקבלת עול בתחומים: בית, כיתה, ובינו לבין קונו.

כהקדמה לפעילות זו המורה ישאל את התלמידים: למה חשוב שתהיה קבלת עול, ואילו משפטים יסייעו להם לעשות 
אותה מתוך שמחה. הוא יכתוב את התשובות על הלוח. המשפטים יכולים להיות קשורים לכל מה שנלמד עד שיעור זה.

כל תלמיד יקבל “שעונעול” )נספח 3( וירשום לעצמו ברצועה רעיונות שיעזרו לו לקבל עול בשמחה. את השעון יענוד 
התלמיד על ידו והוא יזכיר לו במשך היום על קבלת עול.

רעיונות להיגדים למורה בנספח 4.   

פתיחה: נרתמים

פעילות 2: מנסים בעצמנו! 

סיום: עול משלי... 
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שיעור 1

השליחות שלי בעולם - עבודת ה׳

שיעור 10 עבודת ה׳
קבלת עול - ערך קיומי

חב"ד דעת
מתחברים ומיישמים

כיתה ג׳ ב״ה

נספח 1/ א - סיפורים

מתנת יום הולדת

לא  שנים  כמה  כבר  שלו.  הפריץ  עם  הסתבך  אחד  יהודי 

הצליח לשלם את דמי החכירה והפריץ רצה לסלק אותו. 

נסע היהודי אל הבעל שם טוב וקיבל ממנו מטבע. "במטבע 

הראשון  הדבר  את  לקנות  "עליך  הצדיק,  לו  הורה  זה," 

שיזדמן לפניך". לאחר שקנה היהודי פרוות כבש פשוטה 

וחזר לצדיק, הורה לו הצדיק להעניק אותה לפריץ במסיבת 

יום ההולדת שלו.

היהודי היה צריך לעשות עבודה קשה של קבלת עול. איך 

ילך עם פרווה פשוטה כל כך לתת לפריץ שגם ככה  הוא 

כועס עליו? זה עלול להיות ממש מסוכן!

לבסוף החליט בהחלטה נחושה לקיים את דבריו של הבעל 

יום  הלך עם הפרווה למסיבת  הוא  עול.  טוב בקבלת  שם 

ההולדת. בתחילה, כעס הפריץ מאוד. הוא זרק אותו לכלא 

והבטיח לטפל בו בהמשך. אחר כך גילה אחד המשתתפים 

וסימלו של  נפלא שמו  טוויים באופן  כי בפרווה  במסיבה 

הפריץ. הפריץ התרגש מן המתנה הנדירה, פייס את היהודי 

והעניק לו את האכסניה במתנה. גם יתר חברי הפריץ העניקו 

לו מתנות רבות.



שיעור 1

השליחות שלי בעולם - עבודת ה׳

שיעור 10 עבודת ה׳
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חב"ד דעת
מתחברים ומיישמים
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הרבי לעולם אינו טועה

מוישה, בעל אכסניה באחת העיירות, נקלע לצרה צרורה. הפריץ שממנו 
חכר את האכסניה, החליט לקחת ממנו את האכסניה ולהחכיר אותה 

ליהודי אחר. מה יעשה? כיצד יפרנס את משפחתו? 

רעיון עלה במוחו: אצל הפריץ עבד מנהל חשבונות יהודי בשם רבי יוסף. 
אם רבי יוסף ימליץ בעדו אצל הפריץ, אולי הפריץ ישנה את החלטתו. 
נסע מוישה אל הרבי הצמח צדק כדי לבקש ממנו שיכתוב מכתב לרבי 

יוסף מנהל החשבונות, ויצווה לו לדבר טוב עליו, על מוישה.

רגע  שעוד  והודיעו  פנים  במאור  קיבלו  והרבי  הצ"צ  אל  מוישה  נכנס 
ימסור לו את המכתב על ידי משמשו. כאשר יצא המשמש מהרבי ונתן 
למוישה את המכתב, גילה לתדהמתו שהכתובת הרשומה על המכתב 
היא של יוסף אחר, ולא של יוסף מנהל החשבונות. חשב מוישה שהרבי 

טעה.

"הרבי לעולם אינו טועה!" הבהירו לו בניו של הרבי. "סע בקבלת עול 
לרבי יוסף שכתוב על המעטפה ותראה נסים ונפלאות".

יוסף שהיה רשום  ונסע בקבלת עול אל אותו  עשה מוישה כדבריהם 
על המעטפה. רבי יוסף כלל לא הכיר את הפריץ ולא הבין מדוע מוישה 

הגיע אליו. אך הוא קיבל אותו במאור פנים כפי בקשת הרבי.

מוישה  של  הפריץ  הדלת.  על  דפיקות  נשמעו  בקור,  בשלג,  בלילה, 
נקלע לסערה ובכוחותיו האחרונים הצליח להגיע אל הבית. מיהר רבי 
כאשר  מאכל.  דבר  לו  והכין  אותו  חימם  יבשים,  בגדים  לו  ונתן  יוסף 
שאל הפריץ במה יוכל להשיב לו על הטובה שעשה לו, ענה יוסף שהוא 

מבקש בשביל מוישה שעובד אצלו שלא יסלק אותו מהאכסניה.

סילק  והוא  מצוין,  חוכר  היה  שמוישה  אמר  הוא  מיד.  הסכים  הפריץ 
אותו רק בגלל שיוסף, מנהל החשבונות שלו, שיכנע אותו לעשות זאת. 
אז ראה מוישה כמה טוב שעשה הכל בקבלת עול. אילו התעקש להביא  

את המכתב ליוסף מנהל החשבונות, לא היה מרויח כלום...

נספח 1/ב - סיפורים
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הרב שהיה לעגלון

רבי יוסף היה רב גדול ובקי בששת סדרי משנה בעל פה. 

לטובת  הרבי:  לו  אמר  הזקן,  אדמו"ר  אצל  כשהיה  פעם, 

נשמתך עדיף לך להיות בעל עגלה מאשר רב. קשה היה 

מלאכת  את  ללמוד  פתאום  להתחיל  בגילו  יוסף  לרב 

העגלונות. הוא גם התבייש להפוך פתאום לעגלון פשוט 

אחרי שכל השנים היה רב מכובד. אך הוא התגבר ועשה 

זאת בקבלת עול.

התאכסן,  בו  המלון  בבית  פגש  שלו,  מהנסיעות  באחת 

בדוגמא האישית  והמצוות.  דרך התורה  יהודי שעזב את 

ניצוץ  ביהודי את  עורר  ובתיקון חצות המרגש שלו,  שלו 

מדריך  יוסף  כשרבי  שלמה,  בתשובה  חזר  והוא  נשמתו 

אותו. לאחר זמן, כאשר הגיע אל האדמו"ר האמצעי, אמר 

לו הרבי: הרבי שלח אותך להיות עגלון כדי להחזיר נשמה 

לרב.  אותך עתה שוב  ואני אהפוך  לכור מחצבתה,  טועה 

לעצמו בקבלת  עזב את המושכות שלקח  יוסף  רבי  וכך, 

עול, וחזר לשמש ברבנות.

נספח 1/ג - סיפורים
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נספח 4 - רעיונות להיגדים למורה

® קבלת עול מתוך שמחה.

® שמחה בקבלת עול – גם אני יכול!

® מקבל עול ורגוע, כי המסלול לי ידוע.

® כשאני עובד בקבלת עול, אני בטוח עושה את הדבר הנכון.

® בקבלת עול כולם שמחים, יש הרבה פחות ויכוחים...




